
Granskningsyttrande
2020-03-10

Diarieunummer
402-6504-2020

Sida
1(10)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Handlingar upprättade med utökat förfarande och daterade januari 2020 för granskning enligt 5 kap 
22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning

Detaljplanen i sin nuvarande utformning, har en del frågor kopplade till risker och 
luft, som behöver hanteras i en godtagbar utsträckning för att planen ska kunna 
accepteras. Därför bedömer Länsstyrelsen med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att den kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.

Synpunkter berörande strandskydd, dagvattenhantering samt naturmiljö kring 
Mölndalsån ges under ”Synpunkter på granskningshandlingen”. Dessa anser 
Länsstyrelsen behöver beaktas och bearbetas i planhandlingarna. 

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar att:

 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs med avseende på luft 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor. 

MKN -Luft

Intilliggande trafikleder, E6:an/ Kungsbackaleden är de mest trafikerade vägarna i 
Göteborg. I vägområdet överskrids samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid 
(år, dygn, timme) och partiklar (år och dygn) idag samt åren 2021 och 2035. 
Trafiken på E6 bidrar till en hög bakgrundshalt av luftföroreningar i området. I 
någon mån påverkas luftföroreningshalter av trafiken även på bl.a. Nellickevägen, 
Vörtgatan och Sofierogatan. Till följd av prognosticerade lägre utsläpp från fordon 
beräknas halterna av kvävedioxid (NO2) minska till 2035. Då trafiken samtidigt 
bedöms öka, beräknas halterna av partiklar (PM10) bli högre 2035 jämfört med 
2021. 
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Den planerade bebyggelsen inom planområdet skyddar områdets västliga delar från 
luftföroreningarna, som istället ansamlas i den östra delen av planområdet intill 
E6:an. För större delen av planområdet beräknas därför miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft klaras, men problem kvarstår i de östra delarna av området. För 
både NO2 och PM10 är det för beräknade dygnshalter som överskridandet har 
störst utbredning i tid och rum. Halterna av NO2 beräknas vara över MKN längs i 
stort sett samtliga fasader åt öster år 2021 och längs delar av fasaderna och längs 
den nya sträckningen av Sofierogatan år 2035. För PM10 är förhållandet det 
omvända och beräknade halter är högre än MKN längs delar av fasaderna åt öster 
år 2021 och längs i stort sett samtliga fasader åt öster samt längs den nya 
sträckningen av Sofierogatan år 2035. Det framgår av resultatkartorna att 
beräknade halter är högre än MKN på ovan nämnda platser, men det framgår inte 
hur mycket högre halterna är. Det går därför inte att bedöma om överskridandet är 
marginellt eller mycket stort. Det framgår inte heller om EU:s gränsvärde för 
timhalter överskrids eller klaras. 

Fasader i öster vid Sofierogatans nya sträckning

Länsstyrelsen kan utifrån luftutredningen konstatera att i större delen av 
planområdet klaras MKN, men i öster längs nya Sofierogatan kvarstår 
överskridanden fortfarande år 2035. Det framgår inte av spridningsberäkningarna 
hur högt ovan mark överskridandet av MKN sträcker sig upp längs de östra 
fasaderna. Länsstyrelsen anser därför att planen behöver tydliggöra hur de 
skyddsåtgärder som föreslås ska fastställas för att möjliggöra bebyggelsen utifrån 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i planområdets östra delar. Det innebär att den 
förorenade luften inte ska tränga sig in till de utrymmen där människor ska vistas, 
särskilt med tanke på att planen möjliggör besöksanläggningar på taket. 

I den nordligaste delen av planområdet, där Sofierogatan möter Nellickevägen, 
saknas skärmning, vilket gör att halterna av luftföroreningar beräknas bli de högsta 
i planområdet (över MKN). Bland annat finns här en GC-bana och en gångtunnel 
under E6. I planhandlingarna beskrivs att ”ett sätt att sänka halterna av 
luftföroreningar på platsen vore att förlänga och höja den betongmur som sträcker 
sig norr om tunneln, längs med E6/rv40”. Hur detta kommer att förverkligas i 
planens genomförande behöver klargöras. 

Takterrasser

Beräkningar av luftföroreningshalter har även gjorts för takterrasser uppe på 
byggnaderna inom planområdet. Beräkningarna har antagit att takterrasserna ligger 
på 14 meters höjd. För NO2 beräknas MKN klaras på takterrasserna även om 
dygnsnormen tangeras år 2021 i några delar. Även för PM10 beräknas MKN klaras 
på terrasserna även om halterna ökar något från 2021 till 2035. 

Luftutredningen anses ha beräknat att takterrasserna möjliggörs på 14 meter höjd. 
Däremot baseras den aktuella planförslaget på en mycket flexibel markanvändning. 
Det reflekteras på plankartan genom planbestämmelser för olika 
kvartersmarksanvändning med flexibel placering av bebyggelsen och dess höjder. 
Vi noterar från planbeskrivningen och plankartan att staden siktar på att de högsta 
byggnaderna placeras närmast E6 för att skapa ytor skyddade från de höga 
luftföroreningshalterna på resten av planområdet. Dock är detta inte bindande men 
istället förordas ersättning med en mur i obrännbart material som tål explotioner. 
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Länsstyrelsen anser att planförslaget måste tydliggöra lägsta möjliga höjd för 
anläggandet av takterrasser och hur en eventuell skärmning av andra byggnader 
mellan takterrasser och E6 behöver utformas för att klara MKN på takterrasserna 
samt även klara risker från olyckor som kan uppkomma från närliggande riskkälla. 
Genomförbarhet av sådan avskärmande skyddsmur behöver redovisas.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma på att fortfarande år 2035 beräknas lufthalterna 
på takterrasserna vara högre än Miljökvalitetsmålet Frisk luft. Till exempel 
beräknas årsmedelvärdet för NO2 och PM10 samt dygnsvärdet för PM10 vara 
högre än Frisk luft år 2035. Detta betyder att luftföroreningsnivåerna på 
takterrasserna inte kan sägas vara hälsosamma ens år 2035.

Industrier och verksamheter

Länsstyrelsen saknar förfarande en beskrivning av verksamheterna i området och 
ett klargörande av eventuella utsläpp till luft, t.ex. VOC från tryckeriet. Dessa 
uppgifter behöver även tas med i luftutredningen. 

Hälsa och säkerhet

Risker avseende farligt gods

Länsstyrelsen håller fast vid och betonar att planförslget innebär besöksintensiva 
anläggningar nära farligt godsleder, varför det råder en hög riskbild. Trots införda 
skyddsåtgärder i den aktuella planen, ligger riskkurvan fortfarande hög (inom 
ALARP området). Byggnader möjliggörs på ett avstånd som är kortare än vad 
Länsstyrelsen och Trafikverket förespråkar. Generellt rekommenderar vi ett 
bebyggelsefritt område på ca 30 meter. Avstånd i många fall ett bättre skydd än 
tekniska lösningar. 

Vid samrådsskedet efterfrågade vi hur staden har övervägt och bedömt att 
föreslagna riskreducerande åtgärder är tillräckliga. Tanken var att planförslaget 
skulle belysa om det var möjligt att minska riskbilden ytterligare t.ex. genom att 
öka avstånd till riskkällan, eller minska exploatering, eller dimensionera skydd för 
flera scenarion. En sådant resonemang om avväganden för riskbilden saknas 
fortfarande och behöver belysas i planhandlingarna.

Det som står i riskanalysen idag är att skyddsåtgärder har värderats ur ett 
kostnadsperspektiv och praktisk genomförbarhet och att vissa förfiningar och 
optimeringar har skett sedan förra skedet. Vi anser dock att förändringarna som det 
aktuella planförslaget har presenterat snarare kan påverka att riskbilden blir högre 
på grund av att: 

 byggnader i nära anslutning till farligt godsleder får ökad tillåten nockhöjd.
 byggnaden för ”Volvoprojektet” kragar ut och hamnar på ett kortare 

avstånd till riskkällan än tidigare. 

Detta påverkar riskbilden ifall fler människor kommer att vistas närmre leden. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget bygger på en hög tilltro till tekniska lösningar. 
I riskanalysen genomförs en osäkerhetsanalys där det testas hur riskbilden påverkas 
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om effekten av skydd minskar i varierande utsträckning. Det finns dock även 
osäkerheter om skydden kommer att komma på plats och hur robusta de är i ett 
längre perspektiv. Hur väl förankrade är de planerade tekniska skydden för att 
kunna säkerställa genomförandet enligt förslaget?  Det behövs ett resonemang om 
riskbilden ifall föreslagna skyddsåtgärder inte införs eller inte går att införas samt 
åtgärders robusthet över tid. Detta är även kopplat till risknivån i det så kallade 
”ALARP-området” och vart riskkurvan hamnar inom kriterier över tid.  Här kunde 
tex överväganden som minskad exploatering ge utrymme vid osäkerheter i skyddet.

Markanvändning

Det är en flexibel markanvändning enligt reglering (R1 ) på plankartan som 
kommer att generera olika grader av besöksintensitet. Bland annat, nöjespark t.ex., 
som dagens Liseberg som möjliggörs innebär att en stort flöde av människor och 
barn kommer att vistas på platsen. Planens flexibilitet innebär att den kan anläggas 
antingen där ett föreslaget höghus utgör skyddet mot farligt godsled, eller i annat 
fall, enligt planbeskrivning, ska en 6 meters hög mur uppföras som skydd. Vi anser 
att detta måste förtydligas både i planens genomförandebeskrivning och på 
plankartan. Detta för att inte förväxlas med annan skyddsmur som regleras mot E6/ 
rv40. 

Den flexibla markanvändning som möjliggörs kan resultera i att olika 
bebyggelseutformningar kan bli aktuell. Därför anser Länsstyrelsen att det behövs 
föras en resonemang om hur riskbilden kan påverkas vid följande scenarion:

1. om stora delar av markytan inom planområdet utformas med diverse 
åkattraktioner liknande befintligt Liseberg. 

Då behöver det även utvärderas om den föreslagna alternativa skyddsåtgärden, en 6 
meters högmur är ett tillräckligt skydd mot riskkällan. 

2. eventuellt kan takterrassen på föreslagen byggnad i söder (Volvo 
projektet) göras tillgänglig för besöksanläggning. Illustrationsbilder 
visar att takterrasen tillgängliggörs utifrån markplan. För denna 
byggnad möjliggörs även utkragning mot öster. 

Av riskanalysen framgår inte att det eventuellt kan finnas en takterrass som 
tillgängliggörs för människosamling på byggnaden inom området i söder 
(Volvoprojektet). Det finns inte med som indata för beräkningar enligt vår 
uppfattning. Staden behöver förtydliga vad som kommer att möjliggöras samt 
bedöma om det krävs skydd för människor som befinner sig på en eventuell 
takterass. 

Skydd mot olyckor på E6 och järnvägen listas ut i plankartan och hänvisas till 
planbeskrivning sid 40-43. Här finns en del oklarheter som ska klarläggas för 
följande riskåtgärder:

 Ventilationsanordning:
Det framgår av planbestämmelsen att det ska placeras högt och vänt bort från farlig 
godsled men en lägsta höjd och minsta avstånd från vägen ska specificeras. I 
planbeskrivningen bör det framgå vilka krav som ställs för denna åtgärd utöver att 
den tekniskt blir manuellt avstängningsbar, tex att det krävs en organisation, rutiner 
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etc. I riskanalysen anges att instruktioner om åtgärder som krävs i olika situationer 
med olyckor på väg/järnväg bör utredas. Detta borde lyftas in i planbeskrivningen.  

 Gasdetektion
Enligt plankbestämmelsen (m1) står att det ska finnas skydd mot farligt gas, det ska 
förtydligas i planbeskrivningen att det rör sig om gaslarm och jalusier, vilket 
framgår av riskanalysen. Vidare ska planbeskrivningen förtydliga att alla skydd för 
öppningar ska kopplas till gaslarmet.

Förtydligande av bestämmelser för skyddsåtgärder (m1 och m2 ) behöver delas upp i 
planbeskrivningen så att det tydligt kommer fram vad som faktisk gäller för vilken 
av de två bestämmelserna. Det behöver även framgå vilka gaser som ska detekteras 
för åtgärder som regleras i m1/m2 och vad som förutsätts i riskanalysen. 

Skydd längs med vägen 

Det framgår av planbeskrivningen att skyddet längs med E6:an och järnvägen som 
regleras i enlighet med figur 6.2 i riskanalysen kommer att genomföras via ett avtal 
med Trafikverket. Detta avtal ska finnas tillgängligt inför antagandet av planen. 
Skyddet som begränsar vätskan till den norra delen av området vid en olycka samt 
de skyddsåtgärder i form av tunga räcken längs med vägen ska vara på plats innan 
startbesked lämnas.   

Översvämning och skyfall

Staden väljer att tillåta öppningar till parkeringsanläggning på lägre nivåer än 
reglerat för färdigt golv och öppningar. Vatten kan rinna ner i parkeringsytan där 
bilar och människor kan befinna sig. Om det planeras att placera anläggningar för 
kommunalteknisk försörjning i det underjordiska garaget måste risken för 
översvämning beaktas.

Inom planområdet finns idag markfördjupningar som försvinner med 
exploateringen. Dessa måste ersättas för att motverka översvämning vid skyfall.  
Det framgår från skyfall och dagvattensutredning att ersättningsvolymer föreslås 
fördelas på fastigheterna som ingår i planområdet. Planförslaget måste säkerställa 
att denna åtgärd kommer till.  
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Synpunkter på granskningshandlingen 

Geotekniska förutsättningar

Länsstyrelsen har låtit Statens geotekniska institut (SGI) att granska 
planhandlingarna. De anser att en del frågeställningar behöver klarläggas genom 
förtydligande i planhandlingarna. Bland annat de stabilitetsåtgärder som 
rekommenderas i det geotekniska PM:et som berör strandutförande på sträckan 
från Tryckeriet och norrut. För detaljerade synpunkter se SGI:s yttrande dnr. 5.2-
1906-0415 dt.2020-03-05 som bifogas i sin helhet.

MKN -Vatten

Länsstyrelsen anser att planförslaget har behandlat kantzonen på ett bra sätt och 
bedömer att den bidrar positivt till uppnående av miljökvalitetsnormer för vatten i 
Mölndalsån. Det vore fördelaktig om principerna för ekologiskt funktionell 
kantzonsom som anges i planbeskrivningen (sid 31-32) anpassas till den faktiska 
bredden, på Natur1 på plankarta. Det skulle ha en större positiv effekt på den 
ekologiska statusen i Mölndalsån. En ekologiskt funktionell kantzon kan sträcka 
sig över den kombinerade avloppsledningen även om det inte kan planteras träd på 
alla platser inom zonen. Vegetationen bör vara flerskiktad, vilket innebär att även 
buskar med grunt rotsystem medför positiva effekter för den ekologiska statusen i 
Mölndalsån. 

Det framgår av det geotekniska PM:et (Norconsult 19112) att befintlig 
stödkonstruktions funktionsduglighet är bristfällig och man föreslår två lösningar 
för att säkra stabiliteten. Den ena lösningen innebär rivning av befintlig 
stödkonstruktion och utformning av slänt mot Mölndalsån, medan den andra 
innebär att befintlig stödkonstruktion behålls upp till nivån +1,1.  I rapporten: 
Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) anges att befintlig 
stödkonstruktion tas bort på alla sektioner förutom sektion B. Även i 
planbeskrivningen, (sid 31) föreslås att befintlig kaj (vilket Länsstyrelsen uppfattar 
som den stödkonstruktionen som omnämns i Geotekniskt PM) tas bort till förmån 
för anläggande av en slänt med ny vegetation. Länsstyrelsen förordar att 
kommunen väljer det förslaget som presenteras i brynzons-rapporten, då det skulle 
medföra att en bättre ekologisk funktion erhålls i kantzonen. 

Länsstyrelsen noterar att på sidan 31 i planbeskrivningen finns ett stycke (den 
femte punkten i riktlinjerna) om anläggande av eventuell mur inom den ekologiska 
kantzonen. Det framgår inte i planhandlingarna att det planeras att anläggas någon 
mur inom den ekologiskt funktionella kantzonen. Detta stycke anser vi ska tas bort 
i sin helhet. I den tredje punkten i samma lista nämns också en mur, även detta ord 
bör tas bort av samma skäl.

I Brynzon öster om Mölndalsån (Norconsult 190502) framgår att kommunen har 
som utgångspunkt att naturzonen ska gestaltas med främst inhemska arter. På sid 4 
finns ett förslag på växtmaterial. Länsstyrelsen anser att de arter som används ska 
vara inhemska. Länsstyrelsen bedömer att det är rimligt att använda sig av 
klibbalsstrandskog eller sumpalskog. Klibbal och även björk är vanligt 
förekommande trädarter längs vattendrag i staden.
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Länsstyrelsen noterar att på sträckan mellan Rundqvists tryckeri och södra delen av 
torgytan möjliggörs en angöringsplats för Paddanbåtarna samt mindre ytor som 
placeras på land för avkoppling och kontakt med vattnet. Det anges att dessa 
utformas för att inte påverka Mölndalsån negativt. Ur MKN-perspektiv kan detta 
vara acceptabelt under förutsättning att omfattningen av dessa anläggningar inte 
avviker väsentligt från bilden över föreslagen utformning av naturområde öster om 
Mölndalsån (Norconsult, 190502) på sid. 32 i planbeskrivningen.

Planbestämmelsen NATUR1 som har koppling till anläggande av ekologiskt 
funktionell kantzon behöver referera till sidor 31-32 i planbeskrivningen.

Länsstyrelsen ser positivt på att plankartan har infört bestämmelser för Bro1 och 
Bro2 som säkrar att brofästena utformas med bibehållen kontinuerlig strand. Dock 
det skrivs inom användningen NATUR. Det behöver omfatta även området 
betacknat som NATUR1, då båda dessa boar anslutat till det området. Det är dock 
viktigt att sådana brofästen inte påverkar den ekologiskt funktionella kantzonen 
negativt.

Dagvattenhantering

I dagvattenutredningen och genomförandestudien föreslås olika åtgärder för att 
omhänderta dagvatten från planområdet, både från kvartersmark och allmän 
platsmark. Vidare anges att hantering av dagvatten på kvartersmark kan 
åstadkomma genom anläggande av en grön tak. Länsstyrelsen påpekar att planens 
nuvarande utformning möjliggör en hög exploateringsgrad med flexibel 
markanvändning, vilket kan resultera i att stora delar av marken inom planområdet 
kan bli bebyggd. Vidare utgör planens flexibilitet att besöksanläggningar, typ 
nöjespark kan lokaliseras på taket. Därmed kan det komma i konflikt med 
föreslagen dagvattenhantering med grönt tak. Därför behöver planförslaget 
klarlägga hur dagvattenshanteringen möjliggörs och säkerställs. Det behöver visas 
hur dagvatten kommer att fördröjas inom kvartersmark på ett tillfredsställande sätt, 
i det fall gröna tak inte fördröja den volym dagvatten som dagvattenutredningen 
visar är nödvändigt.

Vad gäller dagvattenhanteringen från allmän platsmark är det angeläget att 
kommunen vidtar de åtgärder som är nödvändiga och som föreslås i 
dagvattenutredningen och i genomförandestudien.

MKN-Luft
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Det framgår från planbeskrivning sidan 44 att staden inte har avsikt att tillåta GC 
väg eller entréer längs med den nya dragning av Sofierogatan. Eftersom MKN 
beräknas överskridas under lång tid framöver på aktuell vägsträcka anser vi att 
detta är en förutsättning eftersom MKN för luft måste uppfyllas även för GC vägar. 
Planens nuvarande utformning ges användning av allmän plats som ”GATA”. En 
gata är en allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång och 
cykeltrafik. Vi förutsätter att begränsning av trafikslag som ska gälla för 
Sofierogatan kommer att regleras genom lokala trafikföreskrifter. 

Buller

Planbestämmelsen R1 ger möjlighet till besöksanläggningar, typ nöjespark, vilket 
kan innebära attraktioner som bidrar till buller för närboende. Länsstyrelsen 
förutsätter att buller vid bostäder från eventuella attraktioner hanteras i 
bygglovsskedet. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen bedömer att synpunkter från samrådsskedet i storutsträckning har 
beaktats i planen. Däremot anser vi att i fortsatt arbete med förberedelse inför 
byggnation kan finnas behov av kompletterande provtagning inom planområdets 
norra och mellersta delar samt i byggnad 742. I dessa delar anges att provtagningen 
har varit begränsad på grund av pågående verksamheter och anläggande av 
parkeringsyta. Det finns därför kunskapsluckor inom dessa områden, framför allt 
under byggnaden vid Nellickevägen 6 och vid påträffad vinylklorid i provpunkt 
1059. När och om byggnader och anläggningar i dessa områden rivs bör 
omfattning av ytterligare provtagning stämmas av med miljöförvaltningen i 
Göteborg. Åtgärdsutredningen omfattar inte Nellickevägen men föroreningar i 
Nellickevägen bör åtgärdas i samband med övrig sanering.

Upphävande av strandskydd

Länsstyrelsen noterar att kommunen avser upphäva strandskyddet inom allmän plats 
GATA och TORG, bland annat med hänvisning till att platsen behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. Länsstyrelsen ifrågasatte upphävandet under samrådet, eftersom 
strandskyddet säkrar den allemansrättsliga tillgången på platsen och inte förhindrar 
normalt underhåll av anläggningarna. En lämpligare hantering vore att låta 
strandskyddet finnas kvar på allmän plats GATA och TORG. 

Strandskyddsdispens för anläggningar

På plankartan möjliggörs anläggande av nya broar (b1). Av planbeskrivningen 
framgår att strandskyddsdispens kommer att sökas för gång- och cykelbroar vid 
utbyggnad av dessa. Länsstyrelsen önskade i samrådet att förutsättningarna för att 
erhålla dessa dispenser klarläggs redan nu i planskedet. I planbeskrivningen anges 
att anläggningarna är viktiga för allmänhetens tillgänglighet. Detta är inte ett 
särskilt skäl för dispens enligt miljöbalken; snarare anger det effekterna av en 
eventuell dispens. Av dispens ansökan behöver det ramgå dels vilket/vilka 
särskilda skäl som är tillämpbara, dels varför inte befintliga broar kan fylla de 
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funktioner som de nya anläggningarna ska fylla. Detsamma gäller för planerade 
bryggor.

Kulturmiljö: Synpunkter gällande bestämmelsen k (fastigheten Skår 40:2). 

Byggnaden har dokumenterats i en byggnadshistorisk utredning där det har 
konstaterats att byggnaden har ett industrihistoriskt värde kopplat till 
industrietableringarna utmed Mölndalsån. I utredningen lyfts också byggnadens 
karaktäristiska delar och detaljer fram såväl interiört som exteriört (sid 6-7).

Planbestämmelsen k på plankartan syftar till ett förvanskningsförbud och är 
uttryckt i plankartan: ”……Underhåll och ändring skall utföras så att dess 
kulturhistoriska signifikans och berättarkraft inte minskar. För att 
förvanskningsförbudet ska kunna tolkas bör det istället tydliggöras vilka detaljer 
som är viktiga att värna. De skulle t ex kunna punktas upp i planbeskrivningen så 
att plankartan kan hänvisa till dessa sidor.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Vattenverksamhet

I det geotekniska PM:et anges att upprustning/ ersättning av befintliga 
konstruktioner kan vara nödvändigt där befintligt strandutförande kvarstår. 
Länsstyrelsen upplyser om att ifall sådana åtgärder ska genomföras exempelvis på 
sträckan från tryckeriet och norrut längs gatan som avses kvarstå, detta medför 
arbeten i vatten då innebär det vattenverksamhet. Om dessa åtgärder medför att 
träd behöver tas bort inom området med planbestämmelsen NATUR, ska nya träd 
planteras.

Länsstyrelsen upplyser att anläggande av nya utloppspunkter för dagvatten till 
Mölndalsån, som nämns i Genomförandestudien (Trafikkontoret 2020-01-08), 
utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Detsamma gäller anläggande av 
eventuella brofästen i den mån dessa berör vattenområdet.

Vattenverksamhet kräver tillstånd eller anmälan enligt 11 kap miljöbalken om det 
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. Eventuellt 
samråd/anmälan ska utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

MKB

Länsstyrelsen har granskat upprättade miljökonsekvensbeskrivningen avseende 
MKN vatten och åtgärder vid Mölndalsån. MKB:en har uppdaterats på ett bra sätt 
gällande statusklassningen av vattenförekomsten och de miljöproblem som ligger 
till grund för klassningen.

Detta beslut har fattats av plan och byggfunktions chef, Nina Kiani Jansson efter 
föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har 
även företrädare från avdelningarna vatten, miljö, natur samt enheterna för 
samhällsskydd och beredskap och kulturmiljö/ Tvärgrupp Göteborg medverkat.
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Nina Kiani Jansson

                                                          Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI med dnr. 5.2-1906-0415 daterat 
2020-03-05

Kopia till: 
Trafikverket 
SGI
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