
 

 

 

 

 

Anteckningar från möte med Mölndalsåns vattenråd  

den 26 oktober 2020 på GR och via Teams 
 

Närvarande:  Stig Samuelsson, Södra skogsägarna (ordf.) 

Sassi Wemmer (MP), Bollebygds kommun 

Emma Nevander, Härryda kommun 

Erik Lagerström (L), Härryda kommun 

Inger Kjellberg, Kretslopp och vatten i Göteborg 

Leif-Henrik Andersson, Mölndals Kvarnby 

Torbjörn Löfgren, Mölndalsåns Fiskeråd 

Niklas Wengström, Sportfiskarna 

Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen Härryda 

Peter Nolbrant, Havs- och vattenmyndigheten (Water CoG) 

Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Monica Dahlberg, GÄVVF/Göteborgsregionen (GR), sekr 

1. Förra mötets anteckningar 

Under punkt 6 ska för Härryda läggas till att ”Muddringen i Mölnlycke är klar för i år. 

Monica justerar detta och publicerar de korrigerade anteckningarna på hemsidan. 

 

Anteckningarna läggs sedan till handlingarna. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

3. Meddelanden 

• Samrådet från Vattenmyndigheten (VM) om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 

miljökvalitetsnormer 2021-2027 som pågår under perioden 1/11 2020-30/4 2021 

har nu (i skrivande stund) startat och man har skickat ut länk till ingående 

handlingar.  

 

Ragnar presenterade upplägg och tidplan för samrådet, presentation bifogas 

VM kommer att hålla digitala samrådsmöten under mars månad. 

MKN för NAP-områden (Nationell plan för omprövning av vattenkraften) 2022-

2024 ska vara klart i mars 

 

VM vill helst att synpunkter lämnas digitalt genom att använda en webbenkät.  

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html


MÖLNDALSÅNS VATTENRÅD 

 2 

Som stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns samtliga 

frågor i webbenkäten samlade i ett Word-dokument. Detta är utsänt till 

vattenrådet genom inbjudan till nästkommande möte den 13 januari 2021. 

4. Bordet runt – Information och reflektion från vattenrådets representanter 

om vad som är på gång i de olika kommunerna/organisationerna som berör 

Mölndalsåns ARO (Stående punkt) 

Mölndalsåns fiskeråd 

Inget nytt. 

 

Mölndals kvarnby 

- Har förstärkt dämmen vid Lilla Härsjön och Vällsjön (Härskogen). Där finns nu väl 

tilltagna trummor. Vid bygget hittade man mycket fisk, bl a ål, som man fick lyfta upp.  

- Gör översyn av sina stadgar 

 

Södra skogsägarna 

Inget nytt 

 

Naturskyddsföreningen 

Inget nytt 

 

Härryda kommun 

Inget nytt 

 

Göteborg, KoV 

Inger informerade om att en schaktvägg nära Björredsbäcken uppströms Landvettersjön 

hade släppt i överkanten varpå det har svämmat över i schakten grumligt vatten runnit ut. 

 

Sportfiskarna 

Inget nytt 

 

Water CoG, Peter Nolbrant 

Har under september haft första Zoom-kursen om ”Lokal samverkan kring vatten”.  

Totalt 60 deltagare fördelat på tre tillfällen.  

Har också bjudit in till nätverkscafé för deltagarna där man får möjlighet att diskutera olika 

ämnen och ställa frågor till övriga som deltar. 

 

Sedan detta mötet har andra kursen hållits 

 

Vattenmyndigheten 

Förbereder för NAP 2022-2024. Samverkan med bl a vattenråden. Man gör en 

genomgång av helheten, även dämmen utan vattenkraft ingår. Miljöfond som ger medel 

för åtgärder till de som söker. Anmälan senast 2022 och prövning 2024.  

 

Torbjörn frågade vilken typ av åtgärder som kan komma i fråga? 

- Fria fiskvägar kan bli villkor, man får då väga energiförlust mot miljönytta.  

Niklas påpekade att visst görs väl bedömningen per avrinningsområde i sin helhet? - Ja 

Stig lyfte att det är även en säkerhetspolitisk fråga då det handlar om närproducerad el. 
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Bollebygd 

Inget nytt 

 

Mölndal 

- Komplettering av ansökan om vattenskyddsområdet för Rådasjön och Norra Långvattnet 

är inskickat i början av september. Länsstyrelsen har påbörjat handläggning, men jag 

vet inte när formellt samråd blir. 

- Anmälan om vattenverksamhet för att lägga en sjöledning genom Norra Långvattnet är 

inlämnad. Syftet är en dricksvattenledning från vattenverket genom sjön och ner till 

Sjövalla/Brovaktarområdet för att säkerställa robusthet i systemet att försörja östra 

Mölndal och Härryda med dricksvatten. Planeras utföras inom några månader när 

anmälan är hanterad. 

- Vid Grevedämmet pågår nu spontning (borrad s.k. RD-wall) som förberedelser inför 

schakt och gjutning för in- och utloppskonstruktioner för avbördningsledningen från 

Stensjön samt arbeten för flytt av spillvattenledning. Senare under vintern påbörjas 

schakt- och gjutningsarbeten för in- och utloppskonstruktionerna för 

avbördningsledningen samt schakt och förläggning av avbördningsledningen. Inga av 

dessa arbeten skall påverka Mölndalsån. 

- Inom Forsåkersområdet har arbete med sanering av sediment i området vid utloppet för 

kraftverkskulverten utförts under september. Vi kommer att fortsätta med ytterligare 

sanering av kulvertsystemet i anslutning till ån. Bedömningen nu är att det inte blir mer 

arbete i själva ån i år. Övrigt arbete inom projektet just nu innefattar upphandling av 

entreprenör för utförandet av arbetet med Å-rännan. Detta arbete ska enligt plan 

påbörjas våren 2021. Inget nytt 

5. Yttrande: Samråd för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, Trafikverket. (Svar 

senast 6/11) 

Vattenrådet vill yttra sig. Synpunkter till Monica senast den 30/10.  

Går att plocka upp en del från yttrandet vattenrådet gav i maj.  

Bör läggas nära Rv 40 och så mycket som möjligt i tunnlar för att minimera negativ 

påverkan på naturen. 

Monica tar fram förslag till yttrande och skickar till vattenrådet för synpunkter 

6. Info om beslut från Miljö-och bygglovsnämnden i Härryda angående 

anläggande av överföringsledningar för spillvatten och dricksvatten samt 

byggnation av pumpstationer på fastigheterna Assmundtorp 12:1 m.fl. 

(Handling bifogas) 

Bengt informerar om att man flyttat pumpstationerna från ån vilket minskar risken för 

bräddningar, 

7. Info om beslut från Miljö-och bygglovsnämnden i Härryda angående 

Strandskyddsdispens för anläggandet av överföringsledningar för 

spillvatten och dricksvatten, fastigheterna Dansered 1:38 m.fl. (Handling 

bifogas) 

Inget särskilt nämndes 
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8. Rapportering vattenrådets olika pågående projekt, vad har hänt sedan sist? 

o Skyltprojekt (Michael, Emma, Elisabet, Josefine (Göteborg) & Monica).  

Michael presenterade de skyltunderlag han tagit fram hittills.  

Sassi anmärkte på att det på en skylt finns döda fiskar, kan uppfattas negativt.  

Det står tydligt under att ”Bilden är tagen i samband med en provfiskande 

miljöundersökningar i sjön”. Övriga i vattenrådet tyckte att bilden är ok att 

använda med den informationen.  

 

Bra om skyltar, där det fungerar, kan sättas upp på befintliga konstruktioner då 

man kan slippa söka bygglov för skyltställ.  

 

Fråga ställdes om vem som nu äger Härsjögården, då det är en plats som skulle 

vara lämpligt för skylt, ingen kunde på rak arm svara på det. 

 

Michael har nu lagt ner mycket tid på skyltarna och kommer att fakturera 

vattenrådet för 50 % av den budgeterade arbetskostnaden. 

o Politikerutbildning (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas).  

Svårt få till möten nu p g a Corona. Var och en av de som är ansvariga för att boka 

in möten får bevaka när det åter kan bli aktuellt. 

 

Presentationen ska justeras något så att det finns med info om Skyltprojektet. 

Monica ber att få presentationen av Michael. 

 

Dessa har ansvar för att boka in möten med kommunernas politiker under 2020: 

Härryda – Emma Nevander 

Lerum – Gunilla Rådman 

Mölndal – Anders Enelund 

Bollebygd – Sassi  

 

Kan vara svårt att få tillträde i KS eller KF i Göteborg.  

o Möten med tjänstepersoner (Michael, Emma, Torbjörn, Stig & Niklas/Matilda).  

Samma som ovan men med mer fokus på att MKN inte får överskridas och vad som 

kan riskera att det sker. 

Avvaktar med att boka in träffas med kommunernas tjänstepersoner tills efter vi 

har träffat politikerna. 

o Föreslogs att vi besöker Stensjö dämme till våren 2021 och då håller möte på 

museet. 

9. Diskussion om övriga aktiviteter/projekt för vattenrådet 2020 inkl. idébank 

för framtiden. 

Viktigt diskutera vidare hur vattenrådet ser på utvecklingen inom avrinningsområdet. 

Bra om man sprider foldern ”Ta hjälp av ett vattenråd” som tagits fram inom Water CoG. 

Bra om man kan nyttja kommunikationskanalerna hos kommunerna och andra 

organisationer. 

 

https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2020-09-25-ta-hjalp-av-ett-vattenrad.html
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Tidigare framtagna aktiviteter: 

- Gun har i uppdrag att hitta tillfälle när vi kan besöka Forsåker och hitta en lokal 

för möte i närheten. 

- Vandring längs ån nära GR till våren 

- Besök vid dämmena vid Lilla Härsjön och Vällsjön (gjorde vi i maj 2020). 

- Varför är det dåliga syreförhållanden i Rådasjön, bör utredas.  

(Limnologisk undersökning utförs av Göta älvs vattenvårdsförbund (GÄVVF) 2021) 

- Bottenfauna bör inventeras vid Gårda, även uppströms dämmet och i fiskvägen. 

(Bottenfauna undersökning utförs av GÄVVF 2022 med punkt nedströms dämmet, 

kanske kan vattenrådet bekosta utökade provtagningar uppströms och i 

fiskvägen?) Monica bevakar när det kan bli aktuellt för beslut om det. 

- Viktigt att utveckla samarbetet med kommunerna. Hur gör vi det på bästa sätt? 

(Viktigt att vattenrådet lämnar synpunkter när kommunerna tar fram nya ÖP, 

snart på gång från Härryda) 

- Hur kan vattenrådet få en större roll gentemot vattenmyndigheten i arbetet med 

åtgärdsprogrammet? (Går att söka pengar för att åtgärda vandringshinder, LOVA 

och Fiskevårdsbidrag. Kanske börja med en förstudie)  

Ragnar föreslog vid förra mötet att söka LOVA-bidrag för att anställa en gemensam 

åtgärdssamordnare som delas mellan alla kommunerna i de tre vattenråden inom Göta 

älvs ARO, inkl Säveån (har redan en tjänst på 25%) och Göta älv. Denna tjänst skulle t 

ex kunna vara förlagd till GR. Detta får diskuteras vidare vid kommande möte och 

kommer inte hinnas med innan 1/12.  

Säveåns vattenråd kommer att ansöka om att under fem år kunna växla upp redan 

befintlig tjänst till en heltid genom LOVA. Vattenrådet puttar in 20 % och 80% via LOVA. 

Michael fick i uppdrag att titta på om det går att få fram en LOVA-ansökan gällande 

projekt vid Gårda. 

10. Water Co Governance – Uppföljning och tillvaratagande av erfarenheter och 

processer i Water CoG-projekt. 

Peter informerade om att det kan bli aktuellt med klimatkafé i juni. Vattenmyndigheten 

planerar för detta ihop med representanter från Holland. Man vill gärna ha med 

Mölndalsåns vattenråd. Vattenrådet ställer sig positivt till att vara med. 

Sedan mötet har Peter berättade om att vattenrådet vill vara med i planeringen för Björn 

Lagerdahl och ytterligare två från vattenmyndigheten som kommer att förbereda 

klimatcaféet. De tycker det är jätteroligt att ni är intresserade och vill vara med i 

förberedelserna. De kommer först att prata med holländarna i slutet av november för att 

diskutera hur de ska lägga upp planeringen, sedan hör de av sig till vattenrådet när de 

har tider för planeringtillfällen. 

Klimatcaféet är tänkt att genomföras under den vecka där World Ocean Day ligger, den 

8/6 

Gå gärna in och titta på de ”Verktyg för lokal samverkan om vatten” som tagits fram 

inom Interreg-projektet Water Co Governance: 
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https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-

samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-

vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html  

11. Vattenrådets finansiering – Hur går vi vidare? 

Tas upp på nästa möte då tiden var knapp. 

12. Vattenrådets nya hemsida på www.vattenradivast.se  

Monica uppmanar alla att komma in med synpunkter och förslag till ny information att 

lägga upp på hemsidan. 

13. Övriga frågor 

Sedan mötet har vattenrådet getts möjlighet att inkomma med ett bemötande av 

inkomna remissvar gällande ”Samgräv Recycling AB – Ansökan om tillstånd för inert 

deponi i Brattås”. Svar ska vara inne hos Länsstyrelsen senast 30/11. 

Monica har tagit fram ett förslag till bemötande och skickat till vattenrådet för synpunkter 

senast 27/11. 

14. Nästa möte 

Nästa möte blir den 13 januari 2021 kl. 09:00, på GR om det går annars via Teams. 

 

 

/Monica Dahlberg, sekr. 

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/internationellt-samarbete-och-konventioner/internationellt-samarbete/watercog---samarbete-for-lokal-vattenforvaltning/verktyg-for-lokal-samverkan-om-vatten.html
http://www.vattenradivast.se/

