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Att: Louis Vasseur 

Box 74 93 

10392 STOCKHOLM 

 

Göteborg 12 december 2014 

 

Mölndalsåns vattenråds yttrande över komplettering av 
ansökan i mål M900-13. 

Mölndals stad och Mölndals Kvarnby har till Mark- och miljödomstolen lämnat in en 

justering av ansökan i mål M900-13. Mölndalsåns vattenråd (se bilaga) har getts tillfälle  

att senast 2014-12-15 inkomma med sina synpunkter.  

Mölndalsåns vattenråd verkar för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår  

och håller en god ekologisk och kemisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenrådet 

väljer därför att framföra sin synpunkt på planerad ändring av ansökan.  

Vattenrådet är positivt till att man justerar förslaget till tappning så att de viktiga 

översvämningarna av strandmarkerna kring Rådasjön kan ske i större omfattning. Förslaget 

gäller dock bara under vegetationsperioden och inte övrig tid på året. Det bör redovisas vad 

detta får för konsekvenser på sjöns och strandområdenas ekosystem vilket inte framgår av  

det kompletterande samrådsunderlaget. Ett högt vattenstånd även vissa perioder under  

höst-vintern-vår är viktigt bl a då isen hjälper till att ta bort vass längs stränderna och därmed 

minskar risken för igenväxning. Tidigt på våren behöver strandområdena översvämmas för att 

gädda skall kunna leka där. Att översvämningar av områdena försvårar för gran att etablera 

sig i lövskogarna är en annan positiv effekt.  

Samrådsunderlaget bör även kompletteras med kartor som visar översvämningsområden samt 

tänkta vattennivåer. 

Vattenrådet anser fortfarande att konsekvenserna av den föreslagna utvidgningen av Ståloppet 

bör utredas ytterligare. Om de i ansökan redovisade åtgärderna genomförs, får det bland annat 

till följd att vattenhastigheten minskar i Ståloppet. Detta kan leda till igenfrysning vintertid 

vilket är negativt för den stora mängd fåglar som rastar där.  

Då utvidgningen av Ståloppet så långt som möjligt bör undvikas bör man titta på vilka 

alternativ som finns. Kanske kan man leda vattnet en alternativ väg genom Gunnebo slotts 

område? En sådan lösning skulle förmodligen även vara positivt ur rekreationssynpunkt och 

upplevas som positivt för de som vistas där. 
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Det är viktigt att sjöarnas och vattendragens hydromorfologi bevaras och säkerställs. Om 

hydromorfologin är påverkad negativt är riskerna stora att inte EU:s vattendirektivs krav på 

”god status” kan nås.  

Vattenrådet önskar få ärendet på fortsatt remiss och få inkommande inlagor för kännedom och 

yttrande. 

 

 

För Mölndalsåns vattenråd 

Kaj Johansson  

v. ordf.       / Monica Dahlberg  

          sekr. 
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Representanter i Mölndalsåns vattenråd 
 

 

Organisation/Kommun Ledamot Ersättare 

Bollebygds kommun Gun-Britt Ottosson  

 Ulla Henskog  Jenny Forsberg 

Härryda kommun Bengt Johansson Sven Johansson 

 Lars Wilke Karin Meyer  

Mölndals stad Kaj Johansson Marcus Claesson  

 Agneta Thörnqvist Göran Werner 

Göteborgs Stad Kia Andreasson 
Kommunstyrelsen 

 

 Inger Kjellberg 
Kretslopp & vatten 

Lena Blom 
Kretslopp & vatten 

Lerums kommun Magnus Lansenfeldt  Olle Adolfsson  

 Gunilla Rådman  Åsa Bergsten 

Mölndals Kvarnby Per Palmér  Thomas Ericsson 

Lantbrukarnas Riksförbund Tomas Bjelke  Anders Olsson  

Södra Skogsägarna Stig Samuelsson  Jan Johansson 

Naturskyddsföreningen Michael Nilsson Leif Lithander 

Mölndalsåns fiskeråd Kerstin Jönson Jack Olsson  

Sportfiskarna Niklas Wengström  

Göteborgsregionens kommunalförbund / 
Göta älvs vattenvårdsförbund 

Monica Dahlberg, sekr 
 

 

 

 


