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Angående undantag från kvalitetskrav enligt 4 kap. 11 §
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen) för åtgärder
i vattenförekomsten Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (SE639863-127455), Mölndals
kommun.
Redogörelse för ärendet
Bakgrund
MölnDala Fastighets AB och Mölndals Stad har för avsikt att utveckla Forsåker och Kvarbyns gamla industriområde till en stadsdel med blandning av
bostäder, kontor, restauranger, offentliga lokaler, park- och promenadstråk
m.m. För att kunna genomföra detta måste bland annat åtgärder vidtas för
att förhindra framtida översvämningar. Bostadsbolaget och Mölndals kommun har därför lämnat in en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet hos
Mark- och miljödomstolen för flytt och ombyggnad av den befintliga betong
å-rännan. Parallellt med arbetet med vattenverksamheterna pågår också
kommunens arbete med detaljplaneläggning av området. Detaljplanen har
varit ute på samråd. I pågående tillståndsmål vid mark- och miljödomstolen
avseende vattenverksamhet har både Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten
i remissyttranden framfört att de anser att den sökta verksamheten innebär
att statusen kommer att försämras inom kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd samt att de föreslagna åtgärderna i ansökan omöjliggör uppnåendet av
fastställd miljökvalitetsnorm, god ekologisk status 2021. Bostadsbolaget och
Mölndals kommun har därför lyft frågan till Vattenmyndigheten om det
finns förutsättningar att ändra den nu gällande normen och besluta om undantag med ett mindre strängt krav med stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen. I samband med utförande av erosionsskydd kommer viss
nedtagning av vegetation att ske.
Ombyggnaden av betongårännan, inklusive ny intagskanal uppströms Forsebron, berör en längd av ca 500 meter och den sträcka som ska bytas ut
från träpalissad till stenmur omfattar ca 100 meter. Vattenförekomsten har
en längd om 2 000 meter. Bostadsbolaget och Mölndals kommun anser att
det med hänsyn till att aktuell del av Mölndalsån är belägen i en dalgång
och där stora delar av ån omgärdas av stenmurar så fyller dagens kantzon
ingen svämplansfunktion vid höga flöden. Det kan således ifrågasättas om
skapandet av en å-fåra med svämplan utgör en naturlig del av området.
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Att utföra en å-fåra med kantzoner genom området hade enligt bostadsbolaget och kommunen inneburit avsevärt mindre utrymme för stadsutvecklingen och att ca 600-750 bostäder inte går att bygga i ett kollektivtrafik- och
centrumnära läge i Mölndal. Detta skulle enligt bostadsbolaget och kommunen innebära att byggnader med höga kulturvärden skulle behöva rivas ut
och innebära en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön. Det skulle
även medföra betydande merkostnader, som kommunen uppskattat till mellan 120 och 180 mkr exklusive moms. Bostadsbolaget och kommunen hänvisar också till översvämningsdirektivet och att tillståndssökta åtgärder förbättrar kapaciteten och förhindrar översvämningar och avser att säkerställa
människors hälsa och säkerhet. Genom att erbjuda biotopförbättrande åtgärder för lax och öring, anläggande av ålyngelledare, etablering av vegetation
invid ån, avsättande av naturmark invid ån och marksanering anser bostadsbolaget och kommunen att de vidtar alla möjliga, genomförbara åtgärder för
att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens kvalitet och
att kriterierna för undantag enligt 4 kap. 11 § VFF därmed skulle vara uppfyllda. Bostadsbebyggelse med tillskapande av 3 000 nya bostäder är av stor
vikt för bostadsförsörjningen i Mölndals stad och för Göteborgsregionen.
Det utgör även ett allmänintresse av stor vikt att förhindra framtida översvämningar. Detta får anses väga tyngre än de fördelar som ett uppfyllande
av kvalitetskraven skulle medföra för miljön och samhället.
Ny statusklassning
Vattenmyndigheten har med anledning av att mark- och miljödomstolen förelagt Vattenmyndigheten att yttra sig gjort en ny bedömning avseende den
ekologiska statusen samt en ny bedömning av rimliga åtgärder för att nå god
ekologisk status i den aktuella vattenförekomsten. Beredningssekretariatet
vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län har bistått med de nya bedömningarna.
Beredningssekretariatet har gjort en ny statusklassning för vattenförekomsten med det senaste underlaget. Sammanvägd status för fisk för hela vattenförekomsten blir måttlig status. En bedömning av morfologiskt tillstånd
ingick i ett utlåtande från Vattenmyndigheten, daterat den 31 augusti 2017.
En ny morfologisk bedömning har genomförts utifrån senaste underlaget.
Bedömningen av kvalitetsfaktorerna fisk och morfologiskt tillstånd visar på
måttlig respektive dålig status. Båda klassningarna bedöms som rimliga och
stämmer överens. Ny bedömning av vattenförekomstens ekologiska status
blir därför att den har måttlig status, enligt huvudprincipen att den biologiska kvalitetsfaktorn med sämst tillstånd styr statusklassificeringen. Fisk är
den biologiska kvalitetsfaktor som har sämst status, enligt den nuvarande
bedömningen.
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Rimliga åtgärder
Vattenmyndigheten har i samband med de nya utredningar som vidtagits
identifierat ett antal ytterligare förbättringsåtgärder som bedöms som rimliga att genomföra för att förhindra en försämring av vattenförekomstens nuvarande status. Dessa förbättringsåtgärder gör att god ekologisk status kan
uppnås i vattenförekomsten.
Åtgärder som behövs är bland annat ålyngelledare med insamlare, återskapa
300 meter lek- och uppväxtområde för lax och öring, biotopförbättringar, faunapassager, skapa naturliga vattendragskanter och naturanpassade erosionsskydd. Nuvarande lek- och uppväxtområde för lax och öring är idag för litet för
att de skyddsvärda stammarna långsiktigt ska överleva. Lek- och uppväxtområdet behöver därför utvidgas. Ål är en hotad art och därför behövs åtgärder för
att ål ska kunna vandra mellan havet och sjöar i Mölndalsåns avrinningsområde.
Begreppet ”rimliga åtgärder” har av Vattenmyndigheten tolkats som att befintlig bebyggelse och vägar i princip ska vara kvar. Vid Kvarnbyfallen föreslås
inga biotopförbättrande åtgärder för Mölndalsån, eftersom området har stor betydelse för kulturmiljön. Åtgärderna kan alltså genomföras utan att medföra påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön, vilket också har bekräftats av
länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Vattenmyndigheten delar Mölndals kommuns ställningstagande att tillskapande av 3 000 nya bostäder är av stor vikt för bostadsförsörjningen i Mölndals stad och för Göteborgsregionen och att det är ett allmänintresse av stor
vikt att förhindra framtida översvämningar. Bedömningen är dock att detaljplanen och översvämningsskyddet, med viss modifiering av ansökan, går att
genomföra även om de av Vattenmyndigheten föreslagna åtgärderna genomförs.

Det ska också beaktas att det inte nödvändigtvis måste vara sökanden i den
nu aktuella tillståndsprövningen hos Mark- och miljödomstolen som ska
vidta alla åtgärder. Vattenmyndighetens bedömning har utgått från vad som
behövs för att säkerställa att god ekologisk status uppnås i den berörda vattenförekomsten, utan något ställningstagande till vem som har faktisk eller
rättslig möjlighet att vidta åtgärderna.
Enligt Vattenmyndighetens bedömning är det alltså möjligt att, utan orimligt
långtgående begränsningar och skyddsåtgärder, genomföra det föreslagna
projektet på ett sätt som inte försämrar vattenförekomstens nuvarande status
och som inte heller äventyrar möjligheten att uppnå god ekologisk status.
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Vilka åtgärder som det är rimligt att sökanden genomför får det ankomma
på domstolen att ta ställning till, liksom frågan om det är möjligt att besluta
om tillstånd med hänsyn till ansökans avgränsning och prövningens omfattning.
Gällande bestämmelser
Av 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen framgår bl.a. följande. Vattenmyndigheten får för en viss vattenförekomst besluta om undantag från
kvalitetskraven som följer av 2-5 §§, om en ny verksamhet eller åtgärd medför att god grundvattenstatus, god ekologisk status eller god ekologisk potential inte uppnås hos vattenförekomsten, eller att tillståndet hos en vattenförekomst försämras, och detta är en följd av verksamhetens eller åtgärdens
inverkan på en ytvattenförekomsts karakteristika eller på nivån hos en
grundvattenförekomst.
Ett undantag enligt första stycket får beslutas endast om
1. tekniska skäl eller orimliga kostnader utesluter att de fördelar som den
nya verksamheten eller åtgärden bedöms medföra kan uppnås på något annat sätt som skulle vara betydligt bättre för miljön,
2. alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens kvalitet, och
3. skälen för den nya verksamheten eller åtgärden är ett allmänintresse av
stor vikt eller de fördelar som ett uppfyllande av kvalitetskraven skulle medföra för miljön och samhället inte uppväger den nya verksamhetens eller åtgärdens fördelar för människors hälsa eller säkerhet eller för en hållbar utveckling.
I Förordningens 2 kapitel 4 § står följande:
”Vattenmyndigheterna skall planera sitt arbete enligt denna förordning så att
det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut
om kvalitetskrav, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram eller i övrigt handlägger frågor enligt denna förordning av större betydelse skall myndigheten
samråda med de myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda som berörs av beslutet.”
Detta innebär att innan definitivt beslut kan fattas så måste Vattenmyndigheten genomföra ett samråd.
4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen är en implementering av art. 4(7)
i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för
vatten). Vägledning för hur ramdirektivets art. 4(7) ska tillämpas finns i
“Guidance Document No. 36, Extemptions to the Environmental Objectives
according to Article 4(7)”.
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Bedömning
En grundläggande förutsättning för att undantag enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen ska kunna beviljas i detta fall är att den ansökta åtgärden innebär en risk att god status inte uppnås hos den aktuella vattenförekomsten eller att tillståndet hos vattenförekomsten försämras. Med försämring av statusen avses en försämring på kvalitetsfaktornivå, se EU-domstolens mål C-461/13 (Weser-domen). Vid bedömningen om den aktuella åtgärden kommer att riskera att god status inte uppnås eller om den kommer
att orsaka en försämring av den befintliga statusen är det inte bara projektets
påverkan på vattenförekomsten som ska bedömas, utan även effekterna av
planerade åtgärder/försiktighetsmått som kan vidtas för att nå god status och
mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens kvalitet. Åtgärder kan också exempelvis behöva vidtas inom en annan vattenförekomst eller utanför ett projektområde om åtgärderna får effekt i den vattenförekomsten som prövas enligt 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen. Om alla
rimliga åtgärder vidtas för att minska de negativa effekterna och dessa leder
till att god status kan uppnås och att den befintliga statusen för vattenförekomsten inte försämras, då ska undantag med stöd av 4 kap. 11 § vattenförvaltningsförordningen inte tillämpas.
Om samtliga föreslagna skydds- och förbättringsåtgärder i bilaga 2 vidtas
kommer de ansökta åtgärderna inte att medföra att statusen i vattenförekomsten försämras och inte heller hindra att miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås i den aktuella vattenförekomsten. Då det med rimliga
åtgärder finns möjlighet att nå god ekologisk status i den aktuella vattenförekomsten saknas det skäl att besluta om undantag med stöd av 4 kap. 11 §
vattenförvaltningsförordningen.
Förslag till ställningstagande
Vattendelegationen bedömer att det inte föreligger förutsättningar för att
ändra miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Mölndalsån-Stensjön till
sammanflödet med Kålleredsbäcken, Mölndals kommun.
Vattendelegationen beslutar att genomföra ett samråd om förslaget att inte
ändra miljökvalitetsnormen för den berörda vattenförekomsten under tiden 3
september – 31 oktober.
Bilagor:
1. Skrivelse/ansökan från MölnDala Fastighets AB och Mölndals kommun,
dnr 37004-2017-1
2. Åtgärder som behövs för att nå god ekologisk status i Mölndalsån –
Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (bilaga 1) samt Ny bedömning av ekologisk status samt morfologisk bedömning av Mölndalsån – Stensjön till sammanflödet med Kålleredsbäcken (bilaga 2), dnr
1523-2018-2.2
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