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Svar på länsstyrelsens samrådsyttrande om detaljplan för 
järnvägsområde mm för Lärje BN0732/20 – påverkan på riksintresse 
för dricksvattenförsörjning 

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande för rubricerat ärende från förvaltningen Kretslopp och vatten 

på delegation från Kretslopp och vattennämnden. 

 

Kort om ärendet 

 

Förslag på detaljplan har upprättats för att möjliggöra Trafikverkets planerade järnvägsprojekt - 

Uppställningsspår vid Lärje samt även möjliggöra tekniska anläggningar för vattenverksamhet och 

säkerställa markytor för hantering av skyfall. 

Länsstyrelsen har inkommit med yttrande i samrådsskedet och begär att planen måste kompletteras 

med utlåtande från Kretslopp och vatten angående planens påverkan på Riksintresse för 

dricksvattenförsörjning:  

Inom planområdet finns flera vattenrelaterade intressen som berörs eller kan beröras. Ett utav dessa 

utgör ett intresseområde för riksintresse för dricksvattenförsörjning. Riksintresset ska skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dricksvattenanläggningarna (3 

kap 8 § miljöbalken). Vattentäkten är en förutsättning för riksintressets långsiktiga nyttjande. 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste inhämta ett utlåtande från Kretslopp och Vatten där det 

behöver framgå huruvida VA-förvaltningen bedömer att riksintresset påverkas av planförslaget eller 

inte. Utlåtandet behöver finnas framtaget till granskningen av detaljplanen.  

Planområdet angränsar till råvattenintag som försörjer flera kommuner med vatten samt att det finns 

omfattande ledningssystem inom området. I närheten finns vattenskyddsområde, nödvattentäkten 

Lärjeån. Vattenförsörjning är ett mycket viktigt intresse. Därför lyfter Länsstyrelsen vikten av att 

beakta att vattenförsörjning inte kommer till skada, eftersom det ju är en mellankommunal 

angelägenhet.  

 

 

Kretslopp och vatten 

 
  

  

Yttrande 

Utfärdat 2021-12-21 

Diarienummer 0869/20  

Handläggare 

Kajsa Engblom 

Telefon: 031-3685590 

kajsa.engblom@kov.goteborg,se 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Att: Tony Nielsen, Christer Persson 

Köpmansgatan 20 

403 17 Göteborg 

sbk@sbk.goteborg.se 
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Kretslopp och vattens ställningstagande 

 

Kretslopp och vatten vill framföra att det är mycket bra att Länsstyrelsen uppmärksammar och delger 

oss då eventuell påverkan kan ske på riksintresset för dricksvattenförsörjning i Göteborg. 

Riksintresset omfattar  

• Alelyckan och Lackarebäcks vattenverk med tillhörande anläggningsdelar 

• Råvattenintag Lärjeholm med tillhörande anläggningar 

• Överföringstunnel och ledningar 

Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller 

försvåra möjligheterna att använda områdena för avsett ändamål. Riksintresset är grovt markerat i 

karta som ett intresseområde och detta överlappar med detaljplaneområdet. Området för detaljplanen 

ligger nedströms råvattenintaget Göta älv, nödvattenintaget i Lärjeån och ej inom Göta älvs 

vattenskyddsområde.  

Kretslopp och vatten gör bedömningen att de delar av riksintresset som kan påverkas av detaljplanen 

och exploateringen tillhör den del av marken i detaljplanen som kommer att exploateras av 

förvaltningen själva och hänsyn kommer då att tas till dessa anläggningsdelar. I övrigt ska detaljplanen 

inte skada riksintresset eller försvåra användningen. 

Området är skredkänsligt och noggrann utredning om geotekniska förutsättningar för att 

verksamheterna inte ska påverka Göta älv eller Lärjeån är redan planerad. 

Planområdet angränsar till Göta älvs vattenskyddsområde och därav vill Kretslopp och vatten fortsatt 

trycka på att även om planområdet ligger nedströms råvattenintaget bör hänsyn tas till vattentäkten då 

eventuella föroreningar från nedströms områden kan nå intaget vid särskilda förhållanden på flöden 

och vattenstånd i Göta älv. Nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda vattenförsörjningen och 

råvattenkvaliteten i både Göra älv och Lärjeån ska därför bestå i dagvatten- och skyfallshantering 

enligt gällande krav och föreskrifter.  

Fortsatt dialog måste föras med Trafikverket för att säkerställa att anläggningsdelar inte skadas av 

Trafikverkets exploatering. Kretslopp och vatten ska beredas möjlighet att vara remissinstans i senare 

skeden.  

 

Kretslopp och vatten 

 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

GÖTEBORGS STAD 

Kretslopp och vatten 


