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SÖKANDE
Mölndals kvarnby, 852000-0442
c/o Thomas Ericsson
Posthornsgatan 3
431 66 Mölndal

SAKEN
Ansökan om ändring av tappningsbestämmelser vid Nedsjö os i Hindås, Härryda
kommun.
Ao: 108:7

N: 6398840

E: 347293

DOMSLUT
Med ändring av vad som bestämts i Västerbygdens vattendomstol dom den 25
augusti 1944 (mål SM 6/1942) förordnar miljödomstolen följande.

När flödet genom dammen vid Nedsjö os är mellan 0,4 och 1,6 m3/sek får flödet
ökas momentant till högst det dubbla Efter 90 min får ytterligare dubblering av
flödet ske. När flödet genom dammen vid Nedsjö os är över 1,6 m3/sek får flödet
ökas momentant med högst 2 m /sek var 90 :e minut.

Regleringsinnehavaren ska inför ökning av flödet vid dammanläggningen vid
Nedsjö os som överstiger 1m3/sekoch dygn meddela ägare av aktiva
vattenverk/kraftverk längs huvudfåran på sträckan Nedsjöarna - Gröen
(Landvettersjön) och berörda regleringsrättsinnehavare nedströms Nedsjö os om
storlekar och tidpunkter för det ökade flödespåsläppet. Meddelande ska ske på ett
sådant sätt att mottagaren direkt ska kunna bekräfta detta: telefon, sms med kvittens,
personligt besök eller med annan framtida teknik. Detta görs senast i samband med
påbörjad flödesändring.

Copyright (c) Lex Press AB

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Miljödomstolen

DOM

Sid 2
M1747-08

Tappningsbestämmelsen ska tillämpas under förutsättningar och i enlighet med vad
Mölndals Kvarnby uppgett och åtagit sig i målet.

Anspråk i anledning av oförutsedd skada får framställas inom fem (5) år från den
dag domen fått laga kraft.
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ORIENTERING, TIDIGARE TILLSTÅND
Mölndals Kvarnby har redovisat bl.a. följande.

Mölndalsån har sitt källområde 120 meter ovan havet kring Östra och Västra
Nedsjöarna i Hindås, och vattensystemet sträcker sig genom Bollebygd, Härryda,
Lerum, Partille, Mölndal och Göteborg. Mölndalsåns vattensystem uppgår till 275
km2 med totalt ca 10 % sjöandel. Vattendraget har i sin huvudsträckning från Östra
Nedsjön 32 km rinnande vatten till Mölndalsfallen respektive 45 km till havet.

Västra och Östra Nedsjön är belägna invid kommungränsen mellan Härryda och
Bollebygd. Sjöarna är förbundna genom ett sund. Sjöarnas vatten avbördas genom
Mölndalsån, som bl.a. rinner genom de reglerade sjöarna Gröen och Stensjön.
Dammet vid Västra Nedsjön är i gamla vattendomar benämnt Nedsjö os.

Tillrinnande bäckar kan uppskattas till ca 130 km. På sträckan mellan Nedsjöarna
och Gröen infaller två bäckar från reglerade sjöar. Dals å avvattnar Stora och Lilla
Sturven, Öjesjön, Björksjön och de små sjöarna Posttjärn och Stensjön. I Tväråns
avrinningsornråde ingår Stora och Lilla Härsjön, Hornasjön, Blomma, Långetjärn,
Kollsjön och Vällsjön.

Från Gröen rinner Mölndalsån genom Mölnlycke fabriker via Massetjärn genom
Mölnlycke Centrum ut i Rådasjön. Från Rådasjön rinner ån genom det trånga
sundet Ståloppet till Stensjön.

Nedströms Stensjön rinner ån genom centrala delar av Mölndal och Göteborg och
rinner slutligen ut i Säveån/Göta Älv och även Fattighusån.

Gällande tillstånd för reglering av Nedsjöarna innehas av Mölndals Kvarnby.
Befintlig dammanläggning vid Nedsjö os, tillopps- och avloppskanal är samtliga
knutna till fastigheterna Limmerhult 1:8, Limmerhult 1:48 och Hindås 1:7.

Vid Västra Nedsjöns utlopp, en plats som benämns os, finns sedan länge en
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regleringsdamm. Dammen har varit föremål för rättslig prövning vid ett flertal
tillfällen. Domar resp. utslag rörande dammen har meddelats av Askims, Västra och
Östra Hisings, Sävedals häradsrätt den 30 juli 1910, Västerbygdens vattendomstol
den 28 juli 1921, den 20 oktober 1921, den 17 december 1921, mål S.M. 6/1942
25 augusti 1944 samt Vattendomstolen Vänersborgs Tingsrätt dom VA 21/93:5 av
1993-05-25.

•

Genom Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals häradsrätts utslag den
30 juli 1910 har Mölndals Kvarnby tillerkänts rätt att reglera vattnet i
Nedsjöarna mellan vissa gränser, att vidtaga vissa för sådant ändamål avsedda
arbeten vilka antydas i utslaget och upptagits i ett av ingenjören Figge Blidberg
den 10 juli 1903 upprättat förslag.

•

Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg beslutade i dom 17 december 1921
(A M. 5 och 6/1921) som vann laga kraft, att till båtnad för strömfallen i
Mölndals Kvarnby dels skapa ett vattenmagasin i Västra och Östra Nedsjön
mellan höjdlägena +0,30 m eller för den senare sjön +0,35 m och +3,15 m
såsom övre magasingräns, dels ock erhålla rätt till begränsad vattentappning ur
nämnda magasin till vecko- och dygnsreglering av avtappningen.

Vidare att upprensa sundet mellan Östra och Västra Nedsjön, att ombygga och
bibehålla en i häradsrättens utslag omförmäld damm över vattendraget vid
sjöarnas utlopp samt att upprensa vattendraget uppströms och nedströms
dammen.

Vattendomstolen gav vidare bifall till av sökanden föreslagen minitappning att
genom dammen vid Nedsjö os ska framsläppas minst 0,4 m3/s utom vid tillfälle
då magasinet är tömt och tillrinningen icke uppgår till denna vattenmängd, i
vilket fall tillrinningen ska framsläppas. Dock att Mölndals Kvarnby äger rätt
att inställa nämnda minimitappning dels varje dygn mellan kl. 18.00 en dag och
kl. 05.00 dagen efter, dels från kl. 18.00 dagen före en sön- eller helgdag till kl.
05.00 nästföljande vardag; dock att det åligger Mölndals Kvarnby att, om så
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erfordras för lagligen tillkommet vattenverk, under nämnda tider framsläppa så
mycket vatten inom gränserna för den stadgade minimitappningen vid Nedsjö
os som behövs för drivande av vattenverket utom vid tillfälle då magasinet är
tömt och tillrinningen icke uppgår till denna vattenmängd, i vilket fall tillrinningen ska framsläpas.

•

Dom meddelad på Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 25 augusti 1944 i
ärende "Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål mellan fabrikören
G. E. Sandblom i Färjenäs, Göteborg m.fl., kärande, samt Mölndals Kvarnby,
svarande, om ändrade bestämmelser angående vattenavtappning ur Nedsjöarna
vid regleringsdammen vid Nedsjö os inom Björketorps socken, Älvsborgs län,
Härryda socken, Göteborgs och Bohus län; fört vid sammanträde å tingshuset i
Göteborg den 27 juni 1944 innebärande villkor bl.a. att:

på lätt synlig plats å dammens uppströmssida ska vidmakthållas en skala av
hållbart material utvisande dämnings- och sänkningsgräns.
I dammen ska finnas en ålyngelledare till vilken fritt vatten ska tillsläppas
under tiden från maj månads ingång till september månads slut.
Det åligger regleringsrättshavaren att minst tolv timmar före varje ökning av
tappningen om ökningen och dess storlek underrätta ägare av driftsdugligt
vattenverk nedströms dammbyggnaden.
Tappningen får inte ökas hastigare än 0,5 m3/s om dygnet.
Under vintern, ska då fara för isbildning föreligger, en så jämn tappning som
möjligt verkställas.
Domstolen anförde som skäl för villkoren: " Sålunda bör regleringsrättshavaren, för att vederbörande verksägare skola bliva i tillfälle att mera rationellt
sköta driften vid sina verk, i god tid före tappningsökning vid Nedsjö os
underrätta verksägare därom. Vidare bör en större tappningsökning vid Nedsjö
os ej göras för hastigt, enär tappningen i annat fall kan medföra skada. Däremot
anser vattendomstolen fastställandet av en högsta tillåten tappad vattenmängd
icke motiverad."
•

Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, dom VA 21/93:5, 1993-05-25,
beträffande dammet vid Västra Nedsjön i Hindås, Härryda kommun, Västra
Götalands län. Vattendomstolen lämnade Mölndals Kvarnby tillstånd att vid
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Mölndalsåns utlopp ur Västra Nedsjön, inom fastigheterna Limmerhult 1:8 och
Hindås 1:7,
bygga om det befintliga dammet,
utföra fisktrappa i anslutning till dammet
utföra ny ålyngelledare i anslutning till dammet
Därtill föreskrevs bl.a. att: "Omprövning enligt 15 kap 3 § vattenlagen av
villkoren för tillståndet får ske tidigast trettio (30) år efter det domen vunnit
laga kraft i tillståndsdelen".

Dammen är i sin nuvarande utformning utförd helt i enlighet med de ansökningshandlingar som Mölndals Kvarnby ingivit i mål VA 21/93:5, dom 1993-05-25 och
således helt i överensstämmelse med det erhållna tillståndet.

Genom de meddelade domarna och utslagen har Mölndals Kvarnby således tillstånd
att hålla regleringsdamm vid Nedsjö os och med denna reglera vattenståndet i
Nedsjöarna mellan dämningsgränsen +3,15 m och sänkningsgränsen +0,30 m
(nivåerna angivna i ett lokalt höjdsystem).

Regleringsrätten är förenad med ett antal villkor. Beträffande ändringar av tappningen ur Nedsjöarna, vilken fråga nu väcks i denna ansökan, gäller således att det
är fritt för regleringsinnehavaren Mölndals Kvarnby att snabbt minska flödet från
sjön och även att utnyttja dygns- och veckoreglering ner till nollflöde, medan det
inte är tillåtet att öka flödet med mer än 0,5 m3/s och dygn.

ANSÖKAN
Yrkande
Mölndals Kvarnby yrkar med stöd av 24 kap. 8 § miljöbalken

dels att villkoret om en begränsning i hur snabbt flödet får ökas upphävs vid
dammanläggningen vid Nedsjö os och villkoret ändras till: att när flödet genom
dammen vid Nedsjö os är mellan 0,4 och 1,6 m3/sek får flödet ökas momentant till
högst det dubbla Efter 90 min får ytterligare dubblering av flödet ske.

Copyright (c) Lex Press AB

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Miljödomstolen

DOM

Sid 7
M1747-08

När flödet genom dammen vid Nedsjö os är över 1,6 m3/sek får flödet ökas
momentant med högst 2m3/sekvar 90:e minut, och

dels att villkoret om underrättelse ändras enlig till: Regleringsinnehavaren ska inför
ökning av flödet vid dammanläggningen vid Nedsjö os som överstiger 1 m /sek och
dygn meddela ägare av aktiva vattenverk/kraftverk längs huvudfåran på sträckan
Nedsjöarna - Gröen (Landvettersjön) och berörda regleringsrättsinnehavare
nedströms Nedsjö os om storlekar och tidpunkter för det ökade flödespåsläppet.
Meddelande ska ske på ett sådant sätt att mottagaren direkt ska kunna bekräfta
detta: telefon, sms med kvittens, personligt besök eller med annan framtida teknik.
Detta görs senats i samband med påbörjad flödesändring.

Rådighet
Mölndals Kvarnby, såsom innehavare av tillståndsdom för reglering av Nedsjöarna,
har enligt Lag (1998:812) 2 kap. §§1 och 4 punkt 1 med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet erforderlig rådighet för att yrka ändring av villkor i gällande
tillstånd

Ägarförhållanden
Föreningen har till uppgift att övervaka vattenregleringen av Mölndalsån och dess
tillrinning. Fallrättsägare och andel är:
Klippan Mölndal Fastighet AB

73 %

NCC (Övertog Hexion Speciality Chemicals Sweden AB 2007)

2.3 %

Grevedämmet Finans AB
Summa:

4%
100%

Organisation
Mölndals Kvarnby har av en styrelse enligt Byordning fastställd 25 augusti 1857 av
en Byålderman, fyra bisittare och en bok och räkenskapsförare. Vidare finns
dammvakter ute på fältet.
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Bakgrund
Förhållandena är idag helt annorlunda än de varit under de senaste 100 åren.
Kvarnar och sågar finns inte längre. De stora fallsrättsägarna i Mölndals Kvarnby
idag är Klippan Mölndal Fastighet AB och NCC.

Klippan Mölndal AB (tidigare Papyrus Mölndal/Stora Mölndal/Stora Enso
Mölndal) upphörde med tillverkning av papper i december 2005. Bolaget begärdes i
konkurs i juli 2006. Nuvarande ägare till fallrätten är Klippan Mölndal Fastighet
AB.

Hexion Speciality Chemicals upphörde med kemikalietillverkningen under 2007
och fastigheten såldes till NCC.

Framtida ägare av fastigheterna och deras intresse av Mölndalsån och Mölndals
Kvarnby vet vi inget om idag.

Idag finns två mindre kraftverk kvar, dels vid Ågården och dels vid Bugärde, ca 4,5
km resp. ca 6 km nedströms Nedsjö dämme.
• Vid Ågården rinner huvudfåran förbi anläggningen, som istället har en mindre
avgrening till en liten damm och vid dess utlopp ett litet kraftverk och ett par
luckor för överskottsvatten.

• Vid Bugärde rinner allt vatten genom en damm som har en fallhöjd om ca 3 m.
Vid dammen finns två mindre turbiner om en sammanlagd flödeskapacitet av
cirka 2,5 m3/s, ett brett men grunt fast skibord med en flödeskapacitet om cirka
1,7 m3/s, ett antal spettluckor, samt en större lucköppning som idag regleras med
sättar men som i framtiden avses att regleras med en nivåstyrd lucka. Den totala
flödeskapaciteten genom Bugärde är 8,5-9,0 m3/s och vid flöde däröver
föreligger risk för översvämning av väg till fastigheten.

Under åren har bebyggelsen vuxit i tätorterna (Göteborg, Mölndal, Mölnlycke och
Landvetter). Placeringen nära vattendraget Mölndalsån har gjort både industrier och
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bostäder mer sårbara för höga vattennivåer. Under december 2006 skedde en stor
översvämning i Mölndalsån nedströms Nedsjöarna med stora konsekvenser för
infrastrukturen innebärande avstängning av järnväg och vägar samt vattenskadade
byggnader och lokaler, vilket uppmärksammades av media. Översvämningen har
orsakat företag och försäkringsbolag kostnader i storleksordningen 100 miljoner.
Förutom denna mycket stora översvämning har något mindre, men ändock
kostsamma översvämningar inträffat i dessa tätorter oftare än var 10:e år. Enligt de
framtidsscenarier för klimatförändring som under senare tid tagits fram internationellt och nationellt (genom SMHI) beräknas nederbörden öka markant i västra
Sverige de närmaste 100 åren.

Sammanfattning från SOU 2007:60 ( Sverige inför klimatförändringar - hot och
möjligheter) "Sverige kommer att påverkas kraftigt av klimatförändringar
Anpassning bör påbörjas redan idag Den slutsatsen drar Klimat- och
Sårbarhetsutredningen i sitt slutbetänkande och föreslår bland annat ökat ansvar
för kommuner och länsstyrelser liksom statligt stöd för storskaliga
kostnadskrävande insatser ".

Mot bakgrund av de mycket stora skadeverkningar som översvämningarna medför
är det viktigt att kunna reglera vattendrag och sjöar på ett annat sätt än tidigare.
Förutom nödvändiga lokala flödeskapacitetsförbättringar, för vilket planering och
arbete har påbörjats, kan Nedsjöarna genom effektivare reglering/tappning baserat
på aktuella flödesförhållanden och väderprognoser användas för att reducera de
högsta flödena och nivåerna i Mölndalsån och sjöarna i den nedre delen av
nederbördsområdet, så att besvärande översvämningar i möjligaste mån undviks i
framtiden. Det är därför viktigt att snabbt kunna minska tappningen från Nedsjöarna
till ett minimum, vilket också går idag. Det är dock, med erfarenhet från de senaste
översvämningarna, viktigt att så snart en kraftig flödestopp avklingat snabbt kunna
öka avtappningen igen, för att därigenom så fort som möjligt bereda plats för nya
regn i Nedsjöarna och undvika överdämning av detta stora sjömagasin som i annat
fall riskerar att tappa sin synnerligen nödvändiga flödesutjämnande effekt.
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Det är mot denna bakgrund om framtida värre översvämningsscenarier som
Mölndals Kvarnby har fått en begäran av Härryda kommun 2007-05-09 att begära
omprövning av gällande vattendom. Mölndal Stad och Göteborg Vatten har
tillstyrkt vikten av omprövning av gällande vattendom från 1944 beträffande dagens
begränsning i höjning per dygn av tappningshastigheten.

Mölndalsån - viktig för vattenförsörjningen
Vattenregleringen av Nedsjöarna enligt gällande vattendomar tar hänsyn till
förhållanden som varit under 1900-talet avseende verksamheter bestående av
kvarnar, sågar, kraftverk, process- och kylvatten till processindustrin. Praktiskt taget
alla av dessa verksamheter är numera borta varför de viktigaste regelverket för
Nedsjöarna ej längre är aktuella.

Mölndalsån är dock allt framgent en viktig råvattentäkt.

• Rådasjön är vattentäkt för Mölndal Stad (Vänersborgs Tingsrätt,
Vattendomstolen, dom DVA 60, 1982-12-15 och DVA 47, 1992-10-15.

• Rådasjön är reservvattentäkt för Göteborg, Vänersborgs tingsrätt dom nr DVA
48, 1992-10-15.

• Rådasjön är också reservvattentäckt för Mölnlycke. Reservvattenledning från
Mölndals pumpstation finns till Mölnlycke/Pixbo.

Att Rådasjön är viktig för Mölndal Stad som råvattentäkt är en självklarhet även om
överledningsmöjlighet finns från Göteborg om nödläge skulle inträffa. Denna
förutsätter dock att Göteborg kan försörjas genom uttag av vatten ur
Delsjöarna/Göta älv.

Rådasjön är strategiskt viktig för Göteborgs Stad som reservvattentäkt när problem
föreligger i Göta Älv. Höga bakteriehalter i älven, kemikalieolyckor och ras har
inträffat Vattenkvaliteten i älven är periodvis så pass dålig att det är önskvärt med
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uttag från Mölndalsån. Erfarenheter från de senaste 15 åren är att medeluttaget är
relativt konstant per år och ofta uppgår till i storleksordningen 9 miljoner m /år.

Vid kraftiga regn och höga flöden i Mölndalsåns nedre del sker överpumpning från
Rådasjön till Göteborg om upp till 2,0 m3/sek för att minska trycket på Rådasjön/
Stensjön. Vid stora översvämningar, som i december 2006 kan det dock ske
bräddning av orenat spillvatten, vilket gör att denna möjlighet till en viss avlastning
av nedre Mölndalsån är osäker.

Vid ett seminarium oktober i Mölnlycke 2007 redovisade Göteborg Vatten följande
sammanfattning om Rådasjön:
• Mycket viktig råvattentäkt för Mölndal och Göteborg.
• Mölndals ordinarie råvattentäkt, 4 Mm3/år
• Göteborgs reservråvattentäkt, 9 Mm3/år
• God kapacitet
• Kvalitetspåverkan vid omfattande nederbörd avseende parasiter, bakterier, virus
(?) och förhöjda färgtal.
• Önskvärda åtgärder; kartläggning mikrobiologisk påverkan, minskad bräddning,
begränsningar i strandbete.

Hydrologiska uppgifter
Nedsjöarnas nederbördsområde uppgår till 61 km2. Medelvattenföringen vid Västra
Nedsjöns utlopp är ungefär 1,0 m3/s Högsta vattenföringen för nyttig tillrinning till
utloppet har bedömts vara ungefär 10 m3/s som veckomedelvärde och 15 m3/s som
dygnsmedelvärde. Utflödet är reglerat och ger liksom en naturlig sjö normalt en
markerad dämpning av flödestopparna. I samband med långvariga regnperioder
med stor sammanlagd nederbörd, som 1999-2000, vilket t.ex. gav kraftiga
översvämningar av Vänern, och 2006-2007, medför nuvarande reglering att
vattenståndet i Nedsjöarna närmar sig eller t o m når över dämningsgränsen, varvid
det tappas mera vatten från sjöarna än vad som skulle ha skett från en oreglerad sjö.
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Fram till slutet av 1970-talet utnyttjades årligen en stor del av den tillåtna
regleringsamplituden (dämningsgräns +3,15 m och säkningsgräns +0,30 m och i
RH 70 +121,85 m respektive +119,00 m), för att dels säkerställa erforderliga
vattenuttag till industrier och kommun, dels för att optimera driften av ett
vattenkraftverk i Mölndal, Papyrus nedre. Under 1980- talet har regleringen normalt
hållit sig inom ett intervall om en meter eller mindre.

Medelvattenföringen och max- och minimi vattenstånd vid Västra Nedsjöns utlopp
under 1990- talet till maj 2007 finns redovisade i ansökan samt vattenflöden och
nivåer i Västra Nedsjön vid kraftiga översvämningar i Mölndals Nedre för åren
1999, 2000 och 2006.

Nedsjöarna utgör såväl arealmässigt, som i än högre grad volymmässigt den stora
utjämningskapaciteten i Mölndalsåsystemet. I ett biflöde till Mölndalsån, Tvärån
finns ett antal sjöar, Hornasjön, Vällsjön samt Lilla och Stora Härsjöarna. Dessa
sjöar har sammantaget en stor sjöprocent och stora regleringshöjder, varför även
stora nederbördsmängder utjämnas i dessa sjöar till i stort sett ett jämnt årsflöde. Ur
översvämningssynpunkt kan flödet från dessa sjöar därför försummas.

Stone sjöar längre ner i åsystemet utgörs endast av Landvettersjön och Rådasjön Stensjön
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Ca 5 km nedströms Nedsjöarna ligger en liten kraftverksdamm vid Bulycke.
Dammen har en försumbar utjämnande effekt och driver ett strömkraftverk, samt
har såväl fasta bräddskibord, med liten utjämningskapacitet, som reglerluckor. Vid
höstfloden 2006 tvingades kraftverksägaren att dra samtliga luckor, men låg ändock
på gränsen till att hela dammen skulle överspolats. Erosionsskadorna vid och
nedströms dammen blev betydande.

Den stora utjämningskapaciteten finns i Nedsjöarna och övriga sjöar i nordöst,
medan de oreglerade delarna utan utjämnande sjöar längre nedströms medför
kraftiga flödesvariationer och höga dygnsflöden i samband med nederbördsrika
regn under främst höst och vinter, när naturmarken dess för innan har blivit
vattenmattad av regnrika perioder på 1-2 månader. Förutom att Landvettersjön har
en mindre regleringshöjd enligt hävd är dess oreglerade avrinningsområde 35
gånger större än sjöns yta och för det samlade sjösystemet Landvettersjön Rådasjön-Stensjön 25 gånger totala sjöarean. Landvettersjön (även benämnd Gröen
= sjön som gror/växer snabbt) blir därför årligen överdämd och vid extrema
tillfällen som vårfloden 1971, höstflod 1979 och höstflod 2006 överdämd med ca 1
m. Sjön ger en utjämnande effekt på flödet till Rådasjön-Stensjön, men även denna
sjö har många gånger överdämts med mer än 0,5 m och vid höstfloden 2006 med ca
0,9 m.

I nedre delen av Mölndalsån har kraftiga återkommande översvämningar inträffat.
Även om ån nu rensats kommer den även i framtiden att ha en begränsad kapacitet
som förutsätter att flödet i Mölndalsån kan utjämnas betydligt genom en aktivare
reglering i sjösystemet.

Översvämningar till följd av kraftiga dygnsregn, oftast i storleksordningen 40-50
m.m., har genom åren inträffat frekvent, i storleksordningen vart 5:e — 10:e år, men
under senare år tätare, i Härryda, Landvetter, Mölnlycke, Gunneboområdet och i
nedre delen från Mölndals centrum till mynningen i Göteborg. Åtgärder kan utföras
lokalt genom förbättrad hydraulisk kapacitet, urgrävningar av ån till större och mer
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rensad sektion, ökad avbördningskapacitet från sjöarna m.m. men en väsentlig
möjlighet utgörs av en förbättrad regleringstrategi för Nedsjöarna.

Vid de flesta historiska översvämningstillfällena har flödet från Nedsjöarna dragits
ner till minimitappning. Detta är möjligt att utföra om det är fråga om relativt
enstaka kraftiga nederbördstillfällen. Under senare år, främst 1999-2000 och 20062007 har dock nederbörden varit så pass kraftig under längre perioder mer än en
månad, vilket gjort att Nedsjöarna legat på en så hög nivå när det kraftiga översvämningsregnet kommit att det inte varit möjligt att strypa flödet utan att överdämma Nedsjöarna och därmed bryta mot regleringsbestämmelserna. Hämskon har
därvid varit att det visserligen är tillåtet att momentant dra ner tappningen till
minimiflöde (0,4 m3/s), men att flödet därefter inte får ökas med mer än 0,5 m3/s
och dygn. För att inte riskera att vid ett möjligt ytterligare regntillfälle försvåra
situationen ytterligare har därför flödet inte dragits ner, då det tar närmare 2 veckor
att komma tillbaka till en kraftfull tappning.

Nuvarande regleringsstrategi
Målsättningen med regleringen är att säkerställa:
•

lovgivna uttag för industrier och Mölndals kommun.

•

erforderligt reservvatten för Göteborg. I samband med att Göteborgs VA-verk
erhöll rättighet från Kvarnbyn att vid behov kunna ta reservvatten från
Mölndalsånsystemet från Rådasjön när vattenkvaliteten är dålig i Göta älv.

•

att så långt som möjligt medverka till att reducera översvämningar i
Mölndalsåsystemet genom neddragning av tappningen till minimiflöde och
magasinering i sjöarna tills den akuta översvämningsrisken försvunnit.

•

samt slutligen att ta så stor hänsyn som möjligt till sjöamas miljöförhållanden,
främst fisk och sjöfågel.

Reglering ur översvämningssynpunkt
Översvämningarna beror på att de nedre sjöarna i systemet har små regleringsmagasin i förhållande till storleken på eget oreglerat avrinningsområde. Vid praktiskt
taget alla översvämningstillfällen före 1990-talet har avbördningen från de övre
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magasinen, bl.a, Nedsjöarna, legat nära minimitappning. Delvis beror detta på att
sjöarna tidigare reglerats med större amplituder (lägre normalvattenstånd), vilket
medfört att hela flödesvolymen har kunnat innehållas utan risk för att respektive
dämningsgränser överskridits.

Under en femtioårsperiod har höst- eller vårfloden gett en vattenståndsstigning i
Nedsjöarna på upp till 1 m (1,1 m) inom en 3-4 veckorsperiod. Räknat som
veckovärden för de intensivaste flödesperioderna är stigningar på 0,3-0,5 m/vecka
inte ovanliga, 20 gånger under 50 år, med ett maximivärde på 0,55 m på en vecka.

Kravet på en god reglering med tanke på översvämningsrisker är därför att
tappningen från Nedsjöarna sker "aktivt" inom en relativt snäv normalnivåzon på så
sätt att tappningen i stor utsträckning anpassas till tillrinningen, dvs. vattenståndet
hålls relativt konstant.

Regleringsintervallet från normalnivåzonen till dämningsgränsen, eller snarare en
"översvämningsgräns" på 2,8 m å 3,0 m, är så stort att tappningen kan dras ner till
minimitappning under en högflödesperiod på i storleksordningen 1 vecka. Efter nu
utfört prov är rinntiden från Nedsjö os till Bugärde cirka 4 timmar och till
Landvetter samhälle efter ca 10 timmar.

Reglering ur vattenförsörjningssynpunkt
För Göteborgs behov ska alltid finnas en reservvolym på 5 milj m3 och möjligt
uttagsflöde på 1,9 m3/s även under en kraftig torrvädersperiod, vilket motsvarar en
avtappning av Nedsjöarna med ca 0,5 m. Normalt kan övriga mindre sjöar, St.
Härsjön m.fl. med regleringsrätt för Kvarnbyn, användas för att förstärka
tappningen från Nedsjöarna. I ett extremfall kan dammen i Nedsjöarnas utlopp
stängas och erforderligt vatten pumpas över luckorna om inte åns flödeskapacitet är
tillräcklig vid lågt vattenstånd.

Reglering ur fiskesynpunkt
Fiskemyndigheterna har satsat stora belopp i bl.a. kalkningsinsatser för att rädda en
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rödingpopulation som anses ha nationellt bevarandeintresse. Därtill finns betydande
fritidsfiskeintressen. En fiskevårdsplan för Mölndalsån har upprättats. Följande
kriterier för vattenstånd respektive flöde i ån har framställts som önskemål ur fiskets
synpunkt.

•

Från romläggningen, 15 oktober - 15 november, och fram till romkläckningen
omkring 1 maj bör vattenståndet ej understiga det vattenstånd som rådde under
romläggningsperioden.

•

Vattenståndet bör ligga nära det vattenstånd som rådde i sjön innan regleringen
infördes. Den stora rödingpopulationen i gången tid antas ha berott bl.a. på
gynnsamma djupförhållanden vid lämpliga romläggningsplatser.

Enligt uppgifter i en äldre vattendom var lågvattenståndet innan regleringen
infördes på cirka +2,55 m.

Det säkraste sättet att gardera sig mot att romen inte torrläggs under vinterperioden
är att göra en avsänkning av vattenståndet strax före romläggningen och att behålla
lågvattennivån under hela romläggningsperioden samt att återta en normal
vattennivå kort därefter. Med en tillfällig avsänkning på 0,2 m skulle det endast en
gång vart 10:e år (2 gånger 1967-84) inträffa att vattenståndet under vintern sjunker
under nivån under romläggningsperioden (ca 0,1 m).

Sammanvägd reglering
•

Då vattenståndet i Nedsjöarna är lika med eller lägre än +2,20 m är
avtappningsstrategin att ligga inom ett lägre flödesintervall.

•

Under romläggningsperioden hålls vattenytan avsänkt på ca +2,0 m.

•

Då vattenståndet i Nedsjöarna är högre än +2,20 m sker regleringen så att
översvämningar i Mölndalsån om möjligt dämpas.
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Då VA-verket så påfordrar tappas vid varje vattenstånd vattenmängder enligt
särskilt avtal.

Praktisk inverkan av ändringen
Med de föreslagna tappningsbestämmelserna förväntades bl.a. följande ändringar
komma att ske.

Vattenståndet i Nedsjöarna kommer att bli jämnare och i stort sett att normalt
variera mellan ca +2,2 m vid normal tillrinning och +2,8 m till +3,0 m i slutet av
kraftiga flödesperioder.

Tidigare exceptionella lågvattenstånd med en återkomsttid av 25 år eller mer höjs
från +0,5 m till +1,5 m. Det fall att VA-verket behöver avleda vatten under en svår
torrperiod är en extrem händelse. Återkomsttiden för ett lågvattenstånd på +1,0 m,
som innebär att två exceptionella händelser inträffar samtidigt, är flera hundra år.

Blivande extrema högvattenstånd blir beroende av hur buffertmagasinet för flöden
utnyttjas, men högvattenstånden bör kunna bli oförändrade. Någon avgörande
förändring av tappningen från Nedsjöarna förväntas inte ske och nyttiga
tillrinningen till sjön avses i regel tappas vid vattenstånd något över +2,20 m.

Klimat och sårbarhetsutredningen och dess påverkan på Mölndalsån
Oktober 2007 presenterades klimat och sårbarhetsutredningen. I utredning framgår
att Länsstyrelser, kommuner och berörda ska beakta att utifrån dagens kända
situation kommer mer så kallade 100 års regn att ske oftare inom vissa regioner,
speciellt Västsverige redan år 2020 och ökas successivt under 2000-talet.

Företaget DHI Sverige AB i Göteborg har fått i uppdrag av Härryda kommun,
Mölndals Stad och Göteborgs Stad att göra en översvämningsstudie av Mölndalsån.
Av rapporten framgår följande.
/ studien redovisas konsekvenserna av ett definierat extremt väderscenario på
översvämningsutbredningen i avrinningsområdet. Ett studerat scenario i
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utredningen (alt 6) utgår ifrån en långvarig period med nederbörd som efterföljs av
ett kraftigt nederbördsdygn men med normalt havsvattenstånd Det innebär att
markmagasinen är mättade och att vattenmagasinen inom Mölndalsån är helt fulla
när ytterligare kraftig dygnsnederbörd kommer Därmed finns ingen
magasineringskapacitet kvar i systemet utan denna ytterligare nederbörd rinner i
princip av till 100 % till det redan hårt belastade systemet, Återkomsttiden för den
enskilda dygnsnederbörden bedömdes till 150 år I utredningen visas att detta ger
en översvämningsutbredning som är omfattande utmed Mölndalsån I december
2006 inträffade allvarliga översvämningar i Mölndalsån Orsakerna till detta var
en mycket nederbördsrik höst följt av kraftigt nederbördsdygn i mitten av december
som fick Mölndalsån att "svämma över " Historiskt så utgjorde såväl 3-månadersperioden september - november, liksom de enskilda månaderna under hösten 2006,
några av de nederbördsrikaste under de 146 år som det finns statistik för
nederbörden i Göteborg Jämförs händelsen i december 2006 med det studerade
scenariot i översvämningsstudien så kan konstateras förutsättningarna och
konsekvenserna i mångt och mycket liknar varandra med skillnaden att det enskilda
nederbördsdygnet som kommer efter en period med mycket nederbörd var
kraftigare i beräknat scenario än för den verkliga händelsen i december Därmed
utgör det beräknade scenariot ett värre belastningsfall (högre flöden) än den
verkligt inträffade decemberhändelsen och de redovisade beräknade
konsekvenserna är värre än vad som faktiskt inträffade i december,

Framtida reglerstrategi
De erfarenheter som vunnits under de ca 10 år som regleringen av Nedsjöarna
utförts i huvudsak i enlighet med ovan beskrivet nämnda strategi är att det under
senare år har inträffat två perioder med mycket långvariga, nederbördsrika perioder,
såväl hösten - vintern 1999-2000, som motsvarande årstider 2006-2007.
Karakteristiskt för dessa är att det förekommit minst ett tillfälle med en mycket stor
dygnsnederbörd under en i övrigt regnig period som gjorde att en stor del av
nederbörden rann av i direkt anslutning till dygnsregnen.

Under denna typ av väderförhållanden med långa regn med stor nederbörd stiger
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vattenståndet i Nedsjöarna relativt övriga mindre nedströms liggande sjöar relativt
måttligt En förutsättning för att det i sådana fall inte ska bli översvämningar i
tätorterna nedströms Nedsjöarna är då att utflödet ur dessa kan dras ner till
minimitappning Om vattenståndet i sjöarna då till följd av tidigare regn är högre än
"hörnivån" för sjöns reglering finns risken för att en neddragning till minimitappning och den därefter följande långa tidsperioden för att nå upp till en hög
tappning, t.ex. 11 dygn för att gå upp till 6 m3/s, medför att tillrinningen till sjön av
ett nytt, kraftigt dygnsregn innebär att sjöarna blir överdämda och inte kan fungera
längre som en flödesdämpare i Mölndalsåsystemet.

En ändrad regleringsstrategi under regnperioder som medför risk för nedströms
översvämningar har utvecklats, vilken innebär att,

dels genom att generellt hålla lägre högvattenstånd i Nedsjöarna. Minskad risk för
behov av mycket stora tappningar av sjön när denna når upp till dämningsgränsen,

dels genom en strypning av flödet ner till minimitappning eller annat lägre flöde vid
väderprognos om förväntade eller i sämsta fall redan påbörjade regn med stora
nederbördsmängder minska risken för översvämningar i samhällen nedströms
Nedsjöarna.
En minskning av flödet från Nedsjöarna med 1 m3/s och dygn medför en ökning av
sjöns vattenstånd med 0,8 cm/dygn allt annat oförändrat. En kortare eller längre
period med minimitappning behöver därför kompenseras dels genom att sjön under
regnrika perioder hålls på lägre nivå än idag, dels genom en ökad tappning direkt
efter att den stora flödestoppen börjat klinga av i de nedströms liggande sjöarna,
Gröen och Stensjön - Rådasjön. Vidare bör nämnas att behovet av längre
tidsperioder med reducering av flödet från Nedsjöarna kommer att minska i
framtiden när nu planerade förbättringar av åns flödeskapacitet i Landvetter,
Mölnlycke och mellan Rådasjön och Stensjön, liksom förbättrade tappningskapaciteter från Gröen och Stensjön har genomförts. Årensning har nu skett från
Mölndals centrum genom Göteborg.
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Stellan Jacobsons Ingenjörsbyrå har på uppdrag av Mölndals Kvarnby tagit fram ett
yttrande angående erosion vid Nedsjöarna med avseende på de föreslagna
förändringarna i vattenhushållningsbestämmelserna och förslag till tillämplig
reglerstrategi

Huvudpunkterna i denna strategi är följande.

Under ett flödesrikt år bedöms behovet av att utnyttja den föreslagna vattenhushållningsbestämmelsen till ca 5 ggr/år. Ändringen av vattenhushållningsbestämmelsen och regleringsstrategin kommer förmodligen inte att innebära lägre
flöden från Nedsjöarna utan de förskjuts i tiden. Möjligtvis kommer medelhögvattenföringen att minska något marginellt beroende på hur regleringen kommer att
skötas. Vilken praktisk påverkan det blir på HHQ är oklar, då förbättrade
flödeskapaciteter nedströms medger större tappning från Nedsjöarna, medan den
mer aktiva regleringen i sig innebär att behovet av stora tappningar sannolikt
minskar. Högsta högvattenföringen kommer inte att påverkas av de föreslagna
förändringarna.

Vid utformning av de förslagna vattenhushållningsbestämmelserna har hänsyn
tagits till naturvärdena nedströms dammen i Nedsjö os. Det är av naturintressen
önskvärt att flödesförändringarna inte sker för snabbt. Med anledning av detta
föreslås att en ändring av vattenhushållningsbestämmelserna enligt yrkandet.

Syftet med den föreslagna reglerstrategin är att framtida ökningar av utflödet från
Nedsjö os ska kunna genomföras på ett väsentligt snabbare sätt men att detta sker på
ett sådant sätt att djur- och fiskliv kan anpassas till högre flöden.

Miljökonsekvenser
Skötsel av den av Kvarnbyn ägda delen av ån, direkt nedströms Nedsjö os
• Ån eller den grävda delen av ån nedströms dammet ska hållas fritt från nedfallna
träd som kan utgöra ett hinder vid behov av max tömning över dammet eller som
kan påverka mätnings/kalibreringsförfarande över dammet vid lågvattenföring.
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Av samma skäl ska den del av sektionen i den grävda kanalen som nyttjas för
högflöden vara rensad från träd och stubbar.

Min vattenföring
• Ur fiskesynpunkt är det av stor vikt att det finns ett kontinuerligt flöde dygnets
alla timmar i Mölndalsån nedströms dammet. Gällande vattendomar med ett
minimiflöde om 0,4 m3/s varje dag och möjlighet till avstängning under natt och
helger (utom vid tillfälle då magasinet är tömt och tillrinningen icke uppgår till
denna vattenmängd) skulle innebära knappt 0,2 m /s räknat som ett veckomedelflöde. Under många år har inte Mölndals Kvarnby utnyttjat möjligen att
stänga av flödet under nätter och helger.

Effekter på naturmiljon
• Mölndals Kvarnby har gett firma Medins Biologi AB i uppdrag att studera
effekter på naturmiljön i anslutning till Mölndalsån vid Risbohult av förändrad
vattenhushållning vid dammen i Västra Nedsjön. Risbohult utgör ett Natura
2000-område som är beläget vid Mölndalsån ca 1,5 km nedströms Västra
Nedsjöns utlopp. Utredningen har tillkommit inför ansökan till miljödomstolen
om tillstånd för förändrad vattenhushållning vid dammen i västra Nedsjöns
utlopp. Enligt miljöbalken (7 kap 28a §) krävs tillstånd av länsstyrelsen för att
vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura
2000-område.

De naturvärden inom området Risbohult som är beroende av vatten från
Mölndalsån för sin existens och fortbestånd skulle kunna påverkas negativt av
förändrade tappningsvillkor vid regleringsdammen i Västra Nedsjöns utlopp.
Av de naturvärden som pekas ut i bevarandeplanen är det svämlövskogen längs
Mölndalsån och förekomsten av flodpärlmussla i ån som berörs.

Svämlövskogen längs Mölndalsån vid Risbohult översvämmas regelbundet vid
högvattenföring. Biotopen är beroende, åtminstone delvis, av periodiskt
återkommande översvämningar från ån. Det är de periodiska översvämningarna
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som har betydelse för lövsumpskogen och de arter som gynnas av denna.
Numera vunnen kunskap visar att översvämning av lövskogen sker vid cirka 5
m3/sek till området. Om det finns tillräckligt med vatten i Nedsjöarna kan en
framtida strategi vara att istället för ett jämt flöde 3 m3/sek under en period att
den istället indelas i två perioder där ena perioden kan vara 1 m /sek och den
andra perioden 5m3/sek.Detta under förutsättning att andra naturvärden inte
påverkas negativt som vattennivån i Nedsjöarna vid kläckningsperioden för
storlom eller romläggning av öring i Mölndalsån nedströms Nedsjö os eller
liknande miljöpåverkan.

Flodpärlmusslan är beroende av klart vatten, lämpliga bottnar (sand och grus)
samt förekomst av värdfisk (öring). Vunnen kunskap av erosionstestet visar att
någon erosionsmaterialtransport till Risbohult ej sker i den grävda kanalen vid
hastig ökning av flödet.

Effekter på fisket
• Mölndals Kvarnby har gett firma Medins Biologi AB i uppdrag att studera
effekter på fiskbestånden i Mölndalsån och Nedsjöarna av förändrad
vattenhushållning vid dammen i Västra Nedsjön. Rapporten visar att
korttidsvariationer skapar stress hos fisk. Den föreslagna villkorsändringen som
Mölndals Kvarnby ansöker om kommer i huvudsak att tillämpas i de fall när
nederbörden är mycket riklig och tillströmmande vatten från Nedsjöarna och från
avrinningsområdena är stor till Mölndalsån. Det finns i princip ingen tanke om
ändrad reglerstrategi vid lågvattenföring jämfört med idag. Man bör därmed på
goda grunder anta att vattenlivet ej kommer förändras i någon grad pga av den
föreslagna villkorsändringen.

Vattenståndsnivåer i Nedsjöarna
• Syftet med den förbättrade regleringen är att inte riskera så höga vattenstånd i
sjöarna att dammet måste öppnas när vattenståndet når upp till dämningsgränsen,
vilket skulle innebära okontrollerade översvämningar nedströms med skador på
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både samhällsfunktioner och växt- och djurliv i och i anslutning till ån.
Lågvattenstånden förändras inte och kommer även framgent att bero på längre
torrperioder och även ett eventuellt behov av vattenuttag för Göteborg. Risken
för dålig vattenkvalitet i Göta älv under en sommartorrtid är dock liten.
Förutsättningarna för en anpassning av vattenståndsnivån under romläggningsperiod i Nedsjöarna förbättras av en friare regleringsmöjlighet.

MOTSTÅENDE INTRESSEN
Räddningsverket har avstått från att yttra sig.
Fiskeriverkets har anfört bl.a följande. I de båda sjöarna, Västra och Östra
Nedsjön, finns ett flertal olika fiskarter, bl.a. abborre, gädda, mört, siklöja.
Förekomsten av röding och sjölevande öring har setts som särskilt värdefull. Röding
har enligt olika uppgifter funnits i sjön sen lång tid tillbaka, men beståndet synes
tydligt ha minskat sedan 1970-talet och det är idag oklart om röding fortfarande
finns kvar i sjösystemet.
I Mölndalsån nedströms Västra Nedsjön finns fiskarter som öring och elritsa.
I tidigare domar synes frågor om fiskvandring och fiskvägar ha varit uppe. En
fiskväg finns nu anlagd i dammen i utloppet från Västra Nedsjön. Syftet med denna
fiskväg har enligt uppgift i första hand varit att möjliggöra och underlätta för öring
att vandra mellan Nedsjöarna och Mölndalsån.
Gällande regleringsbestämmelser har tidigare i omgångar varit uppe för diskussion
med utgångspunkt från rödingbeståndet och övrig fiskfauna, både i Nedsjöarna och
i vattendraget nedströms. Fiskeriverket menar att även nu, vid en eventuell förändring av villkoren för vattenhushållning, bör tas hänsyn till hur regleringen kan
komma att inverka på t.ex. rödingens och öringens möjlighet att leva vidare i
vattensystemet.
Behovet av nya regleringsmöjligheter vid bl.a. höga nederbördsmängder, redovisas i
ansökan. Fiskeriverket har i sammanhanget inga erinringar mot den av sökanden
yrkade förändringen av villkoret för ökning av flödet, dvs. att när flödet genom
dammen vid Nedsjö os är mellan 0,4 och 1,6 m3/s får flödet ökas momentant med
till högst det dubbla. Efter 90 minuter får sedan ytterligare ökning av flödet ske.
Fiskeriverket menar dock att även minskning av flödet ska följa motsvarande
vattenhushållning, dvs. att minskningen ska ske etappvis så att exempelvis fiskyngel
ges goda möjligheter att återvandra ut mot huvudfåran.
Enligt ansökan kommer de nya regleringsbestämmelserna vanligen att nyttjas vid ett
fåtal tillfällen under året. Fiskeriverket anser att om Miljödomstolen i en ny dom
meddelar tillstånd för den ansökta förändrade vattenhushållningsbestämmelserna
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bör det tydligt framgå att bestämmelserna har som syfte att minska översvämningsriskei. Fiskeriverket menar att frekventa och återkommande förändringar i
utflödet från V Nedsjön kan innebära liknande situation och störning i vattenmiljön
som vid korttidsreglering. Mer obundna vattenhushållningsbestämmelser bör inte
tillåtas nyttjas för exempelvis ökad korttidsreglering för kraftproduktion. En skötsel
av regleringen, som inkluderar hänsyn till fiskfaunan och olika naturvärden, ses
som viktig. Fiskeriverket ser det som fortsatt viktigt att en minimivattenföring och
en fungerande fiskväg säkerställs i utloppet från V Nedsjön.
Länsstyrelsen Västra Götalands län har anfört följande. Länsstyrelsen tillstyrker
ansökan om tillstånd till ändrade tappningsbestämmelser, under förutsättning att
yrkanden enligt nedan beaktas.
Länsstyrelsen yrkar:
• Att Miljödomstolen efter förslag från Mölndals kvarnby fastställer ett tappningsvillkor med fördröjd flödesminskning av hänsyn till djur- och växtliv samt
eventuell rasrisk i Mölndalsån.
• Att Miljödomstolen efter förslag från Mölndals kvarnby fastställer ett villkor om
underrättelse där även andra berörda regleringsrättsinnehavare nedströms Nedsjö
os kontaktas vid en viss flödesökning
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Den planerade ändringen av villkoret för ökad tappning berör till viss del Natura
2000-området Risbohult, beläget drygt 2 kilometer nedströms dammen vid Nedsjö
os. Svämlövskogen i Risbohult är beroende av de periodiska översvämningar som
sker vid en tappning om ca 5 m3/s. Dock anser Länsstyrelsen det inte befogat att
villkora ett visst antal tappningar om 5 m3/s i domen, men det är önskvärt att
Mölndals kvarnby eftersträvar tappning som tar hänsyn till svämlövskogens behov.
Länsstyrelsen anser att en minskning av flödet från Nedsjö os ska ske med en viss
tidsfördröjning. Fiskyngel hinner ofta inte förflytta sig från områden som torrläggs
vid alltför hastiga flödesminskningar, vilket leder till att fiskynglen dör. Vid hastiga
flödesminskningar från ett redan högt flöde höjs även risken för ras eller skred i
strandområden Länsstyrelsen yrkar därför att Miljödomstolen efter förslag från
Mölndals kvarnby fastställer ett villkor för flödesminskning som tar hänsyn till
ovanstående problematik.
Angående underrättelsevillkoret bedömer Länsstyrelsen det befogat att även andra
berörda regleringsrättsinnehavare i vattensystemet inkluderas bland dem som ska
kontaktas vid flödesökning, exempelvis Wallenstam AB som idag äger regleringsrätten för dammen vid Mölnlycke fabriker. Länsstyrelsen yrkar därför att Miljödomstolen efter förslag från Mölndals kvarnby fastställer ett villkor där även
berörda regleringsrättsinnehavare nedströms Nedsjö os ska kontaktas vid en viss
flödesökning
Länsstyrelsen bedömer att förändringen av tappningsvillkoret är befogad för att
minska riskerna för överdämning vid Nedsjö os och översvämningar nedströms i
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vattensystemet. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av vad som ovan nämnts att
föreslagna åtgärder för att säkerställa mark- och vattenförhållandena i rubricerat
område överväger den skada på framför allt naturmiljön som uppkommer
Härryda kommun, kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen villkorsändring i
tappningsbestämmelserna för Mölndalsån.
Miljö- och bygglovsnämnden Härryda kommun tillstyrker Mölndal Kvarnbys
yrkanden om ändring av tappningsbestämmelserna vid Nedsjö os under
förutsättning att:
•
•

Kriterierna för vattenståndsvariationer och flöde i Mölndalsån följer vad som
anges i fiskevårdsplan för Mölndalsån
Minimivattenföringen aldrig får understiga 0,4 m3/s vid Nedsjö os eller i någon
del av Mölndalsån.

Mölndals stad, Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anfört följande.
Synpunkter lämnas enbart för eventuell påverkan inom Mölndals stad.
Det är av stor vikt att skyddsåtgärder mot översvämningar utförs, sådana åtgärder
som i klimatförändringens spår kan innebära "olägenhet" för boende och vistande
människor i mer låglänta delar av Mölndal.
Underlaget till ansökan påtalar inte några problem med ändringen avseende
Rådasjön som dricksvattentäkt för kommunen eller för miljön runt ån i Mölndal.
Några kommande förslag till åtgärder får sannolikt större påverkan på miljön runt
Mölndalsån (i Mölndal) än vad denna ändring innebär. En av dessa är åtgärder i
Ståloppet som inte hanteras av denna prövning. Sammantaget kan sägas att ingen
erinran mot den föreslagna förändringen av domen behöver anföras.
Göteborgs stad, Göteborg Vatten har yttrat följande. De svarar för dricksvattenförsörjningen för en halv miljon människor i Göteborgsområdet. Göta älv är
ordinarie råvattentäkt. Mölndalsåsystemet med Rådasjön, som fungerar som
reservtäkt, har fått en allt större betydelse för råvattenförsörjningen till vattenverken
i Göteborg under senare år.
Omfattande nederbörd och översvämningar påverkar vattenkvaliteten i Mölndalsåsystemet negativt och begränsar möjligheten för Göteborg Vatten att nyttja
Rådasjön som råvattenreserv. Alla åtgärder som syftar till att minska risken för
översvämningar i Mölndalsåsystemet är därför positiva genom att de även minskar
risken för kvalitetspåverkan på Göteborg Vattens reservråvattentäkt.
I ansökan berörs även tappningsstrategin och nivåregleringen av Nedsjöarna, även
om ansökan inte innehåller något förslag till förändring av de dämnings- eller
sänkningsgränser som gäller enligt fastställda vattendomar. Målsättningen är dock
att hålla en lägre börnivå än i dagsläget för att möjliggöra att tillrinningen vid
omfattande nederbörd i större utsträckning ska kunna magasineras i Nedsjöarna och
därigenom kunna minska avtappningen vid Nedsjö os. En sådan förändring kan
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påverka Göteborg Vattens möjligheter till uttag av reservvatten från Mölndalsåsystemet och tappningsstrategin bör utformas även med hänsyn till detta.
Göteborg Vattens ställningstagande
• Göteborg Vatten tillstyrker1 förslaget till ändrade tappningsbestämmelser vid
Västra Nedsjöns utlopp (Nedsjö os) i enlighet med ansökan.
• Tappningsstrategin och nivåregleringen av Nedsjöarna bör utformas såväl med
hänsyn tagen till risken för översvämningar i Mölndalsåsystemet som till
Göteborg Vattens möjligheter till uttag av reservvatten.
SportFiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har anfört följande
synpunkter. Vi kan konstatera att ansökan har reviderats jämfört med det förslag
som presenterades på samrådsmötet. En av de förändringar som vi efterlyst var att
tappningsförändringarna inte får ske helt steglöst - vilket nu lagts förslag om och
införts i ansökan - vad beträffar ökningen av vattenflödet.
Vi finner detta tillägg nödvändigt för att det biologiska livet i ån inte ska påverkas
allt för negativt och kan från vår sida acceptera föreslagna öknings- och tidsintervaller Däremot finns inget sagt om hur snabbt flödet får minskas vilket har en
avgjort större betydelse och negativ påverkan på främst fisk men också andra
organismer om sänkningen sker hastigt. Vi menar därför att en bestämmelse om hur
sänkningen ska genomföras måste tas med i regelverket.
Den totala tiden för minskningen måste styras utifrån den tappning som sker. En
långsam sänkning är särskilt viktig om tappningen varit hög och pågått under en
längre tid, Den mest känsliga perioden är under vår- och försommaren då bl.a.
öringyngel kläckts och tagit strandnära och grunda områden i besittning för sin
uppväxt. Det kan således uppstå en större skada med en snabb sänkning inom
intervallet 3 m3/s till minimitappningen 0,4 m3/s än en neddragning från 10 till
3 m3/s. Vår mening är att tappningsminskningen i den nedre intervallen inte ska ske
hastigare än 0,5 m /s och dygn medan neddragningen från högre vattenflöden ner
till 3 m3/s kan ske snabbare.
Korttidsregleringar med stora variationer i vattenflödet - upp som ner - är som vi
tidigare framfört mycket negativa för såväl fiskbiologin som övrig flora och fauna.
Vi har även pekat på det undantag som finns inskrivet att hela vattenflödet i vissa
situationer kan strypas för att tillmötesgå särskilda krav från vattenverksamhet i ån.
Vår bedömning är att bestämmelsen inte har någon relevans i dagen verksamheter
vid ån och ska helt tas bort. I det fall som åtgärder måste vidtas som kräver att
vattenflödet stängs av i någon del av ån får detta prövas från fall till fall av
tillsynsmyndigheten och regleras utifrån där uppkommen situation.
Sportfiskarna vill med stöd av vår tidigare skrivelse och ovan anförda yrka
att reglerna om tappningsminskning anpassas så att minimal skada uppkommer på
fisk, fauna och flora i vattensystemet och
att skyldighet att framsläppa en minimivattenföring på 0,4 m3/s skrivs in utan
undantag.
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Mölndalsåns Fiskeråd, som är ett samverkansorgan för alla tolv fiskevårdsområdesföreningar inom Mölndalsåns avrinningsområde med uppgift att samverka i
flagor om fiske och fiskevård i Mölndalsåns vattensystem samt att främja
fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av fiskevårdsområdesföreningarnas juridiska status, behov och önskemål, har anfört bl.a.
följande.
Mölndalsåns Fiskeråd konstaterar att den gällande vattendomen om regleringen av
Nedsjöarna tillkom i ett läge när hänsynen till natur och miljö var mindre än idag
och när vattentillgången var väsentlig för bl.a. industrierna i Mölndal, vilket inte
längre är fallet Senare har också vattendomar tillkommit för sjösystemet gällande
vattenuttag för dricksvatten, vilka måste beaktas vid regleringen.
Utgående från det nu gällande Vattendirektivet ställs krav på att Sverige ska
säkerställa att "god ekologisk status" uppnås och bibehålls i våra sjöar och
vattendrag, vilket innebär att bedömningar och åtgärder för att åstadkomma detta
måste ta utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Stor vikt ska läggas vid biologin, men
översvämning och vattenbrist är också väsentliga frågor att beakta.
Mölndalsåns Fiskeråd framhåller, precis som bl.a. Sportfiskarna, att snabba
förändringar både vid ökning och minskning av vattenflödet är negativa för såväl
fisk och fiskyngel som övrig flora och fauna i och intill vattnet. Därför är det
mycket otillfredsställande om prövningen i detta mål endast omfattar villkor för
ökning av flödet och inte om villkor för minskning.
Enligt nu gällande dom har regleringsinnehavaren Mölndals Kvarnby frihet att
snabbt minska flödet från Västra Nedsjön och även utnyttja dygns- och veckoreglering ända ner till nollflöde under vissa förhållanden trots att den stadgade
minimivattenföringen har fastlagts till 0,4 m3/s.
Att tillåta mycket snabb minskning av flödet och under viss tid total stängning är
förödande för det biologiska livet i ån och kan idag ifrågasättas bl.a. mot bakgrund
av att den pågående vattenverksamheten i vattensystemet har annan karaktär än då
reglerna fastställdes och att nya krav när det gäller hur vi "hanterar" våra vatten
tillkommit genom vattendirektivet.
Vid klassificeringen av vattenstatus i sjöar och vattendrag är de biologiska kvalitetsfaktorerna viktigast vid bestämningen av ekologisk status. Samtidigt har de
hydromorfologiska faktorerna tillsammans med fysikaliska och kemiska faktorer
stark påverkan på statusen. Det är därför, enligt Mölndals Fiskeråd, viktigt att
domstolen i detta mål beaktar dessa aspekter och kvalitetsfaktorer, särskilt som
Västra Nedsjön i arbetsmaterialet för den pågående klassificeringen hos
Vattenmyndigheten Västerhavet bedöms ha otillfredsställande ekologisk status.
Mölndals Fiskeråd menar vidare att tappningsförändringar och speciellt tappningsökningar vid Nedsjö os inte bara påverkar den närmaste sträckan ned till kraftverksdammen i Bugärde, med åtföljande meddelandeskyldighet, utan hela
vattensystemet nedströms Nedsjöarna. Därför måste det vara säkerställt att
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damningen vid alla regleringsdammar nedströms direkt anpassas till de åtgärder
som vidtas vid Nedsjö os utgående från en helhetssyn på och kunskap om hur hela
Mölndalsåns vattensystem samverkar
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Mölndalsåns Fiskeråd:
• att reglerna för tappningsökningar anpassas så att minimal skada uppkommer på
fisk och övrig fauna och flora i och invid vattnet i vattensystemet och bidrar till
att kraven på god ekologisk status kan uppfyllas
• att reglerna för tappningsminskningar omprövas och anpassas på samma sätt så
att minimal skada uppkommer på fisk och övrig fauna och flora i och invid
vattnet i vattensystemet och bidrar till att kraven på god ekologisk status kan
uppfyllas
• att skyldighet att framsläppa minimivattenföring på 0,4 m /s ska gälla utan
undantag
• att krav ställs på att regleringsinnehavaren Mölndals Kvarnby samtidigt med
åtgärder vid Nedsjö os anpassar damningen vid sina övriga dammar till dessa
åtgärder utgående från en helhetssyn på och kunskap om hur hela Mölndalsåns
vattensystem samverkar
Naturskyddsföreningen i Härryda anfört bl.a. följande.
Mölndalsåns vattensystem
Mölndalsån med dess omgivande sjöar,rinnandevatten och våtmarker utgör en
mycket värdefull naturmiljö vilket finns dokumenterat i ett flertal utredningar,
inventeringar och rapporter. Inom vattensystemet finns ett mycket stort antal
skyddsvärda arter och naturtyper varav ett stort antal är beroende av vattenmiljöerna
och av att vattnen har en god kvalitet och en god ekologisk status. Som exempel kan
nämnas förekomst av skyddsvärda arter som flodpärlmussla, flodkräfta, öring,
storröding, ål, kungsfiskare, mindre hackspett, entita, stjärtmes, forsärla, grå
flugsnappare, storlom, smålom, hål-lav, atlantisk hål-lav, mussellav, stubbtrådmossa, dunmossa, blåmossa, päronulota, större vattensalamander, åkergroda, smal
dammsnäcka, svartbent bäckbroms, stor klobagge, bäcksländan Nemourea dubitans
och orange rödrock. Det finns även två naturreservat, ett vid Rådasjön (delvis
Natura 2000) och ett vid Risbohult (Natura 2000). Dessutom finns det strandskyddsområden vid flera sjöstränder och vid delar av Mölndalsån.
Nuvarande reglering -förslag till förändring
Den begränsning som finns idag att man inte får öka tappningen vid Nedsjöos vid
V. Nedsjön med mer är 500 l/s per dygn har en mycket positiv effekt på Mölndalsån
och dess höga värden Dels genom att det finns en begränsning i ökning av flödet,
men det är också så att man undviker att minska flödet mer än nödvändigt då det tar
lång tid att komma upp i höga flöden igen. Kanske är det tack vare denna begränsning i regleringstillståndet som ån fortfarande har så pass höga värden som den har.
Tas denna begränsning bort blir det möjligt att aktivt reglera ån mycket hårdare och
häftigare och under kortare tid vilket kommer att påverka åns värden negativt. Detta
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kommer att innebära en försämring av Mölndalsåns vattenkvalitet och dess ekologiska status vilket strider mot med exempelvis kraven i EU:s vattendirektiv och ej är
i enlighet med utgångspunkterna för miljöbalken
Krav och utgångspunkter för en miljöprövning
För att de värden som finns vid Mölndalsån ska kunna bevaras och för att vattnens
kvalitet och status ska kunna förbättras så krävs det att man i alla verksamheter,
samhällsbeslut, anmälnings-, villkors- och tillståndsärenden är medveten om vilka
värden som finns, var de finns och vad som krävs för att de ska bevaras och vilken
hänsyn man måste ta, Denna grundkunskap är även viktig för att kunna göra konsekvensbedömningar och för att kunna göra riktiga vägningar enligt lagstiftningen. I
detta nu aktuella ärendet ska ansökan prövas enligt miljöbalken där det föreskrivs
att hänsyn ska tas till naturen, naturresurser m.m. Miljöbalken styrs även i sin tur av
olika EU-direktiv som exempelvis vattendirektivet, art- och habitatdirektivet,
fageldirektivet och miljöansvarsdirektivet vilka ska reglera svensk lagstiftning och
miljörätt. I dessa direktiv finns direkta krav på vissa hänsyn, åtgärder och hur
miljöfrågor ska hanteras. När det gäller vatten finns även en särskild vattenmyndighet bildad och det pågår bildning av flera vattenråd som ska arbeta med att
säkerställa och förbättra vattenkvaliteten i de olika vattensystemen. För Mölndalsåns vattensystem finns ett sådant vattenråd bildat.
Stora brister i ansökan
Naturskyddsföreningen kan vid sin granskning konstatera att det finns mycket stora
brister i ansökan.
1. När det gäller beskrivningen av naturmiljön finns mycket stora brister
angående:
- redovisning av de arter och naturvärden som är kända och förekommer vid
Mölndalsån, dess närområde och vid berörda sjöar
- redovisning av arter- och naturtyper som omfattas av EU:s art- och
habitatdirektivet, och fageldirektivet
- redovisning av arter som omfattas av Artskyddsförordningen och vad som
gäller för arterna enligt förordningen
- redovisning av rödlistade arter
2.

När det gäller konsekvensbeskrivningen så finns mycket stora brister i
beskrivningen av åtgärdernas påverkan, effekter och konsekvenser för1
naturmiljön och skyddsvärda arter. De flesta naturvärden beskrivs ej alls och
för de värden som tas upp dras enligt vår bedömning felaktiga slutsatser när det
gäller miljökonsekvenserna. Särskilt anmärkningsvärt är att frågan kring
eventuell påverkan på den strikt skyddade flodpärlmusslan hanteras så
kortfattat. Här tas exempelvis inte frågan om musslans mycket komplexa
livscykel upp och risken som finns för påverkan på denna. Detta gäller
exempelvis musslan föryngring och risk för påverkan på denna och de små
musslorna. Dessa är extra känsliga för grumling och sedimentation och den
aspekten borde särskilt ha analyserats och bedömts.
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3.

Även i den redovisning av det s.k. erosionstestet som genomförts finns stora
brister och tveksamheter. Detta gör att resultatet av undersökningen blir svårt
att tolka och använda som underlag för bedömningar av påverkan i ån och vid
Risbohult. Undersökningens brister kan sammanfattas enligt:
- Testet genomfördes under en tid på året med förhållanden som ej var
representativa för när man skulle kunna tänkas nyttja en ändrad vattendom
enligt ansökan.
- Det togs inga vattenprover under den period när vattnet var som mest
grumligt.
- Det togs inga vattenprover inom Natura 2000-området.
- Bedömningarna av grumligheten inom Natura 2000-området gjordes enbart
okulärt.
- Bedömningarna av grumligheten inom Natura 2000-området gjordes enbart
temporärt med långa mellanrum mellan observationerna
- Det gjordes inga bedömningar av förändringar i siktdjup på någon punkt.
- Förändringar i vattennivån mättes ej på någon punkt.

4.

I ansökan saknas den särskilda MKB som krävs i samband att man söker
tillstånd för ingrepp i Natura 2000-område enligt 7 kap. § 28a MB. Eftersom
det inte kan uteslutas att det föreligger miljörisk på Natura 2000-området så
krävs ett särskilt tillstånd med MKB.

Naturskyddsföreningens observationer vid erosionstestet
I samband med att Mölndals Kvarnbyutfördedet s.k. erosionstesten i Mölndalsån i
maj 2008 hade Naturskyddsföreningen en observatör vid Risbohult naturreservat
(Natura 2000-området) som under större delen av testet (09.00-13.40) följde vad
som hände i området. Förändringar i vattennivå liksom sikdjup och grumling
noterades. Förändringarna och grumlingen dokumenterades även genom
fotografering. Dessutom studerades det hur flodpärlmusslorna (stora äldre
individer) på platsen reagerade. Slutsatserna av dessa observationer är att
vattennivån steg snabbt, grumlingen i vattnet blev mycket stor och att de studerade
flodpärlmusslorna reagerade på förändringarna och påverkades negativt. Troligen är
påverkan ännu större för mindre och yngre musslor vilka är mycket känsliga för
grumling och ökad sedimentation. En sammanställning över noteringarna som
gjordes i natura 2000-området bifogas yttrandet (bil. 1). I sammanställning finns
även inlagt värden för turbiditet (uppmätt av Kvarnbyns konsult strax nedströms V.
Nedsjön) och de okulära bedömningar som en av Kvarnbyns konsulter gjorde vid
vissa tillfällen i Risbohultområdet. Det bifogas även en karta som visar var olika
prover togs och observationer gjordes.
Naturskyddsföreningens begäran till Miljodomstolen
Naturskyddsföreningen hemställer att Milj domstolen begär att Mölndals Kvarnby
kompletterar sin ansökan med:
- redovisning av de skyddsvärda arter och naturvärden som är kända vid
Mölndalsån, dess när område och vid berörda sjöar
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- redovisning av arter- och naturtyper som omfattas av EU:s art- och
habitatdirektiv och fageldirektivet och vad direktiven innebär för Mölndalsån
med dess närområden
- redovisning av arter som omfattas av Artskyddsförordningen och vad som
gäller för arterna enligt förordningen
- redovisning av de rödlistade arter som är kända vid Mölndalsån, dess
närområde och vid berörda sjöar
- redovisning av riksintressen, strandskyddsområden, särskild värdefulla
områden enligt kommunens översiktsplan, naturreservat och vattentäkter
- undersökningar av flodpärlmussla mellan Nedsjöos och Kvarnfallet
- undersökningar av förekomst av åkergroda
- undersökningar av förekomst av flodkräfta
- undersökningar av övrig bottenfauna
- konsekvensbedömningar för alla de skyddsvärda arter/naturtyper som
förekommer och som berörs av den föreslagna förändrade vattenföringen
- den särskilda MKB som krävs i samband att man söker tillstånd för ingrepp i
Natura 2000-område enligt 7 kap § 28a MB
Det bör även göras en förnyad bedömning av grumling, erosion och sedimentation
vid förändrad tappning och dess påverkan på växt- och djurlivet i ån. En ny
bedömning i vilken även Naturskyddsföreningens observationer som gjordes i
samband med erosionstestet tas med.
Det nybildade vattenrådet för Mölndalsån bör ges möjlighet att yttra sig i ärendet då
rådet har en viktig roll i arbetet med att genomföra EU:s vattendirektiv och i arbetet
med att förbättra Mölndalsåns vattenkvalitet och ekologiska status.
Naturskyddsföreningen i Härryda önskar få återkomma till Miljödomstolen med
slutligt ställningstagande efter det att domstolen tagit ställning till vår begäran och
eventuellt kompletterande underlagsmaterial kommit in från Mölndals Kvarnby.
Mölndals Kvarnby har bemött inkomna synpunkter enligt följande.
Flödesminskning
Flera remissinstanser har påtalat (yrkat) behovet av reglering vid minskning av
tappningsflödena samt att inget undantag ska tillåtas från skyldigheten att släppa
fram minimivattenföring på 0,4 m3/sek. Vår ansökan omfattar inte ändring av dessa
villkor i vattendomen Mölndals Kvarnby är medveten om innebörden av
variationer i flödet såväl upp som ner och dess ev. konsekvenser för ekologiska
faktorer som fisk, flora och fauna. Därför kommer vi företrädesvis tillämpa
Länsstyrelsens meddelande av 2008-04-28, dnr 535-32041-2008 rörande
tidsfördröjning vid flödesminskning.
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Som framgår i Mölndals Kvarnbys ansökan är syftet med ansökan att minimera
eller förhindra översvämning av väsentliga samhällsfunktioner. Den förändrade
tappningsförändringen avses tillämpas vid extrema vädersituationer som leder till
översvämning eller risk för översvämning. Tillämpningsfrekvensen av den sökta
tappningsförändringen kommer utifrån historiska data inträffa sällan som framgår
av ansökan. Vidare bör beaktas att vid dessa tillfällen är väderleken sådan med stor
nederbörd, höga vattenflöden, hög grundvattennivå längs Mölndalsån, dess
omgivning och biflöden varför fiskar, fåglar och fauna är anpassade för rådande
väderlek. Oftast föreligger denna typ av väder under höst och vinter. Om hård
väderlek skulle uppkomma under vår och sommar tar växterna upp mycket av
regnet varför påverkan på sjöarna och Mölndalsån med biflöden blir begränsad.

Den föreslagna villkorsändringen som Mölndals Kvarnby ansöker om kommer i
huvudsak att tillämpas i de fall när nederbörden är mycket riklig och tillströmmande
vatten från Nedsjöarna och från avrinningsområdena är stor till Mölndalsån.
Avsikten är inte att ändra reglerstrategi vid lågvattenföring jämfört med idag. Som
framgår av ansökan kan antas på goda grunder att ekosystemet ej kommer förändras
i någon grad pga av den föreslagna villkorsändringen.

Länsstyrelsen
I Länsstyrelsen yttrande framgår "Länsstyrelsen bedömer att förändringen av
tappningsvillkoret är befogad för att minska riskerna för överdämning vid Nedsjö os
och översvämningar nedströms i vattensystemet. Länsstyrelsen bedömer mot
bakgrund av vad som ovan nämnts att föreslagna åtgärder för att säkerställa markoch vattenförhållandena i rubricerat område överväger den skada på framför allt
naturmiljön som uppkommer".

Beträffande Länsstyrelsens yttrande om flödesminskning skrivs: "Länsstyrelsen
yrkar därför att Miljödomstolen efter förslag från Mölndals Kvarnby fastställer ett
villkor för flödesminskning som tar hänsyn till ovanstående problematik".
Som framgår gäller Mölndals Kvarnbys ansökan villkoret om ändrad tappningsökning som anges i vattendom 25 augusti 1944 mål S.M. 6/1942. Vid
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anmälan om höjning av vattenflöde i Mölndalsån meddelade Länsstyrelsen 200804-28, Dnr 535-32041-2008 punkt 3 "Den efterföljande sänkningen till ursprungligt
vattenflöde ska genomföras på ett sådant sätt att växt- och djurlivet i berörda
vattendraget inte riskerar att drabbas negativt, och utföras inom en tidsram på
åtminstone 2 timmar".

Mölndals Kvarnby har tagit till sig de synpunkter som Länsstyrelsen framfört vid
samrådsmöten och kommer företrädesvis tillämpa den tappningsminskningsstrategi
som Länsstyrelsen framfört i meddelande Dnr 531-92437-2008.

Angående underrättelsevillkoret bedömer Länsstyrelsen det befogat att även andra
berörda reglerrättsinnehavare i vattensystemet inkluderas bland dem som ska
kontaktas vid flödesökning, exempelvis Wallenstam AB. "Länsstyrelsen yrkar
därför att Miljödomstolen efter förslag från Mölndals Kvarnby fastställer ett villkor
där även berörda regleringsrättsinnehavare nedströms Nedsjö os ska kontaktas vid
en viss flödesökning.
(Mölndals Kvarnby har tagit till sig Länsstyrelsen synpunkter och lämnar en
komplettering av denna punkt, se nedan.)

Fiskeriverket
Av yttrande framgår "Fiskeriverket har i sammanhanget inga erinringar mot den av
sökanden yrkade förändringen av villkoret för ökning av flödet, dvs. att när flödet
ökas momentant med till högst det dubbla Efter 90 minuter får sedan ytterligare
ökning av flödet ske"

Beträffande förfarande gällande tappningsminskning och korttidsregleringar, se
ovan.

Härryda kommun
Härryda kommun tog via brev till Mölndals Kvarnby 2007-05- 22 initiativet till
förändringar av tappningsbestämmelserna vid Nedsjöos.
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Yttrande från sammanträde 2008-10-27: "Kommunstyrelsen tillstyrker föreslagen
villkorsändring i tappningsbestämmelserna för Mölndalsån".

Vidare framgår av protokoll från mötet "Ändringen innebär att flödet ut från
Nedsjöarna kan sänkas och höjas snabbare än med nuvarande villkor. Detta innebär
att risken för översvämningar i Landvetter, Mölnlycke, Mölndal och Göteborg kan
minskas".

Mölndal Stad, Miljö- och Hälsokontoret
Miljö- och Hälsoskyddskontoret Mölndals Stad skriver i sitt yttrande "Det är av stor
vikt att skyddsåtgärder mot översvämningar utförs, sådana åtgärder som i
klimatförändringens spår kan innebära olägenhet för boende och vistande
människor i mer låglänta delar av Mölndal". Syftet med Mölndals kvarnbys
ansökan är att vara en del i en helhet för att minimera/minska översvämningar i
Mölndalsåsystemet.

Mölndals kommun skriver vidare "Sammantaget kan sägas att ingen erinran mot
den föreslagna förändringen av domen behöver anföras".

Göteborg Vatten
Göteborg Vatten tillstyrker förslaget till ändrade tappningsbestämmelser vid
Nedsjöos.

Beträffande möjligheten för Göteborg Vattens uttag av reservvatten kommer
Mölndals Kvarnby att tillämpa tappningsstrategin så att den inte negativt påverkar
Göteborgs Vattens möjligheter till uttag av reservvatten från Mölndalsåsystemet.

Mölndalsåns Fiskeråd
Mölndalsåns Fiskeråd yrkar "att reglerna för tappningsminskningar omprövas och
anpassas på samma sätt så att minimal skada uppkommer på fisk och övrig fauna
och flora i och invid vattnet i vattensystemet och bidrar till att kraven på god
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ekologisk status kan uppfyllas". Beträffande detta yrkande om förfarande vid
tappningsminskningar se ovan.

Vidare yrkar man att "att krav ställs på att regleringsinnehavaren Mölndals Kvarnby
samtidigt med åtgärder vid Nedsjö os anpassar damningen vid sina övriga dammar
till dessa åtgärder utgående från en helhetssyn på och kunskap om hur hela
Mölndalsån samverkar". Mölndals Kvarnby har tagit till sig Länsstyrelsens
synpunkter och lämnar en komplettering, se nedan. Vid förändringar av vattenflödet
vid Nedsjöos informeras redan idag berörda regleringsinnehavare nedströms utifrån
en helhetssyn och kunskap om systemets funktionalitet.

Sportfiskarna
Av yttrande från Sportfiskarna framgår "från vår sida acceptera föreslagna ökningsoch tidsintervaller". Sportfiskarna tillstyrker Mölndals Kvarnbys yrkande i ärendet.

Angående flödesvariationer skriver Sportfiskarna:
"Korttidsregleringar med stora variationer i vattenflödet - upp som ner - är som vi
tidigare framfört mycket negativa för såväl fiskbiologin som övrig flora och fauna.
Vidare framgår "Den mest känsliga perioden är under vår- och försommaren då
bl.a. öringsyngel kläckts och tagit strandnära och grunda områden i besittning för
sin uppväxt".
Beträffande flödesminskningar, se ovan.

Naturskyddsföreningen
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap. 3 § för en verksamhet
eller åtgärd är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den
planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter,
mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållning med mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med råvaror och
energi, Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på
människors hälsa och miljön,
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Vår uppfattning är att Mölndals Kvarnby har följt reglerna enligt MB 6 kap. 4 §
genom samrådsmöte med Länsstyrelse, Fiskeriverket samt sakägare inom
Mölndalsåsystemet.

För övriga har Mölndals Kvarnby redovisat i såväl GP som Härryda Posten om
samrådsmöte med allmänheten och uppfyller därmed upplysningsplikten för parter
som kan eller har intresse i ärendet. Den 2.3 oktober 2007 anordnade Härryda
kommun ett seminarium om Mölndalsån där Mölndals Kvarnby redovisade sina
planer. Vid mötet fanns såväl politiker som naturintressenter t.ex. Naturskyddsföreningen i Härryda. Vid mötet informerades alla om det kommande samrådet.

Vid samrådsmöten med Länsstyrelsen framkom dels beräknande effekter på Natura
2000 området Risbohult (se rapport Medins Biologi AB "effekter på naturmiljön
vid Risbohult av förändrad vattenhushållning vid dammen i Västra Nedsjön" bilaga
10, flik 7 i ansökan) dels oro om erosionsrisk vid häftig tappningsökning på Natura
2000 området.

Det material som transporterades neråt i systemet i samband med försöket är
sedimenterat material som sedimenterat under den föregående lågflödesperioden
samt material som avsatts på de torra åkanterna. Detta material sköljs bort när
vattenhastigheten uppnår en kritisk hastighet. Alltså kommer materialtransport av
suspenderat material att ske oavsett om nuvarande eller de ansökta föreskrifterna
om hur flödesökningen får ske.

Enligt vår bedömning finns redovisat i ansökan effekter dels på människor (se
yttrande från Mölndals Stad, Miljö- och Hälsokontoret), dels infrastrukturen
avseende mark, vatten och den fysiska miljön (se yttrande Härryda kommun), dels
hushållning av råvaran vatten (se yttrande Göteborg Vatten) dels energi (se
samrådsmöten med vattenkraftsägare i ansökan).

De miljöutredningar som Mölndals Kvarnby gjort avseende Risbohult
(Länsstyrelsen) och fiskinventering (Fiskeriverket) täcker väl vad som kan anses
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vara rimligt enligt MB 6 kap. 3 § med avseende på åtgärdens omfattning.

Enligt MB 2 kap om Allmänna hänsynsreglerna framgår i 1 § att när frågor prövas
om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens är att visa att de förpliktelser som
följer av kapitlet iakttas. I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är
av försumbar betydelse i det enskilda fallet. Mot bakgrund av syftet med Mölndals
Kvarnbys ansökan om ändrade tappningsbestämmelser och vad som redovisats i
ärendet är det Mölndals Kvarnbys uppfattning att den föreslagna åtgärden är
försumbar enligt MB 2 kap. 1 §.

Med hänsyn till ansökans ändamål och åtgärdens omfattning avvisar Mölndals
Kvarnby ytterligare utredningar som framförts av Naturskyddsföreningen i Härryda.

DOMSKÄL
Målet gäller omprövning av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken. Enligt vad som
anges i bestämmelsen kan ett villkor ändras bl.a. i det fall ändringen påkallas av
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades.

I mål om omprövning finns inget krav på en sådan miljökonsekvensbeskrivning
som anges i 6 kap. miljöbalken. Det är istället prövningsmyndigheten som bedömer
vilka utredningar som behövs för att kunna ta ställning i omprövningsfrågan.
Sökanden har bl.a. redovisat en utredning om effekterna av omprövningen inom
Natura 2000-området Risbohult. Slutsatsen av den utredningen - som beaktar
effekterna för Svämlövskogen och flodpärlmusslan - är att det inte är sannolikt att
förändringen av tappningsvillkoren påtagligt påverkar naturmiljön inom området,
Samma bedömning görs av länsstyrelsen som vid huvudförhandlingen har uppgett
att effekterna av omprövningen övervägts och att det således inte krävs någon
särskild prövning enligt vad som anges i 7 kap. 28 a § miljöbalken. Miljödomstolen
gör för sin del ingen annan bedömning.

Av den övriga utredningen framgår klart att förhållandena runt Mölndalsån
förändrats på ett sådant sätt som inte kunnat förutses när villkoren för tillståndet
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meddelades. Den nuvarande tappningsbestämmelsen framstår som mindre väl
lämpad för dagens förhållanden och ansökan om omprövning bör därför bifallas.

Som sökanden angett är syftet med den nya bestämmelsen att minska översvämningsrisken, vilket får ses som ett åtagande att inte använda sig av den ändrade
tappningsbestämmelsen för andra syften.

Det finns i de domar och utslag som gäller för verksamheten ingen bestämmelse
som reglerar minskningen av flödet efter en översvämningssituation.
Miljödomstolen kan inte inom ramen för denna ansökan meddela någon särskild
bestämmelse i den frågan men vill erinra om en regel som ursprungligen fanns i 17
kap. 2 § vattenlagen (1983:291). Där anges att vattenföretag som inverkar på
vattenförhållandena ska driva så att de inte i onödan skadar allmänna eller enskilda
intressen. Enligt förarbetena till bestämmelsen innebär den att tappningen ska
utföras så att onödiga skador på motstående intressen undviks såväl uppströms som
nedströms, dvs. normalt så att snabba flödes eller vattenståndsändringar undviks.
Motsvarande får anses gälla idag genom vad som följer av den allmänna
hänsynsregeln i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Mål om omprövning är enligt 21 kap. 1 § första stycket 7. miljöbalken ett
ansökningsmål. En dom i ett sådant mål ska enligt 22 kap. 25 § första stycket 12
innehålla en bestämmelse om den tid som inom vilken anspråk i anledning av
oförutsedda skador får framställas Tiden kan lämpligen bestämmas till 5 år.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga dv 425.
Överklagande ska ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den
20 maj 2009 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen.

