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Yttrande över Ansökan från MölnDala Fastighets AB m.fl. om 

tillstånd till vattenverksamhet för flytt och ombyggnad av 

betongåränna och anläggande av ”bypass-rör” m.m. i Forsåker, 

Mölndals kommun 

SMHI har tagit del av rubricerade handlingar och önskar framföra några generella synpunkter. 

Inom den svenska vattenförvaltningen tillhandahåller SMHI underlag och verktyg för 

bedömning av status med avseende på hydromorfologi men endast när det gäller hydrologisk 

regim. I detta fall påverkas inte hydrologisk regim av den sökta verksamheten och SMHI har 

därför inga synpunkter på statusklassningen. 

Genom ratificeringen av EUs Ramdirektiv för Vatten har Sverige förbundit sig att värna om 

vattenmiljöer och säkerställa ett långsiktigt hållbart nyttjande av vattenresurser. Detta innebär 

att skador på vattenmiljöer som uppkommit under historiens lopp ska åtgärdas och att nutida 

samhällsutveckling anpassas till kraven. De juridiska kraven på icke-försämring av status, samt 

ej förhindrande av åtgärder som syftar till att uppnå miljökvalitetsnorm, är utformade av just 

denna anledning. Om ekologisk status är sämre än god i det aktuella området måste ett 

åtgärdsprogram sättas in. Åtgärder för förbättring av miljön är ofta dyrbara och svåra att få till 

stånd, inte minst i tätbebyggda områden och SMHI anser därför att det är angeläget att 

planeringen av både miljöförbättrande åtgärder och nybyggnation sker i nära samverkan.  

SMHI har inga synpunkter på hur de miljöförbättrande åtgärderna bör se ut på just denna plats 

och om de är förenliga med det planerade bostadsområdet.  

 

Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som beretts av Niclas Hjerdt. 

 

För SMHI 

 

 

Bodil Aarhus Andrae 

Chef Avdelning Samhälle och säkerhet 
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