
Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför ansökan om tillstånd till 

vattenverksamhet vid Forsåker, Mölndals Stad 

Inom Forsåker i Mölndal finns ett befintligt vattenkraftverk som varit i bruk fram till år 1988. Befintlig 

damm samt intag till kraftverket har dock varit i full aktiv drift fram till år 2006. Kraftverket byggdes 

ursprungligen år 1896 och lagligförklarades av Vattendomstolen år 1946/1951. MölnDala Fastighets 

AB tillsammans med Mölndals Stad och Trollängen Bostad AB ser nu, i och med planerad omdaning 

av Forsåkerområdet, en unik möjlighet i att återstarta kraftverket för att kunna förse den nya 

stadsdelen med lokalt producerad förnyelsebar el. Det gamla kraftverket behöver dock byggas om 

och förses med nya turbinaggregat m.m. för att bli modernt och kunna drivas rationellt. Därtill 

planeras en fingrind med 15 mm fri spaltvidd samt flyktväg för blankål framför det nya vattenintaget 

som ingår i en separat ansökan om ombyggnad av befintlig å-ränna genom Forsåker m.m. som i 

december år 2016 lämnades in till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt, för prövning. 

Även om merparten av arbetena med kraftverket troligtvis kommer att kunna ske helt i torrhet kan 

vissa arbetsmoment behöva utföras i vatten. För ovanstående ombyggnad av kraftverk samt arbeten 

i vatten erfordras tillstånd enligt 11 kap miljöbalken och MölnDala Fastighets AB tillsammans med 

Mölndals Stad och Trollängen Bostad AB avser under juni år 2017 inlämna en tillståndsansökan till 

Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt. Tillståndsansökan kommer även att omfatta 

begäran om fastställelse av strömfallsfastighet eftersom det genom åren skett ett flertal 

fastighetsöverlåtelser och fastighetsregleringar i området. 

Innan ansökan lämnas in skall sökanden, enligt 6 kap. miljöbalken, bland annat samråda med de 

enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt med den allmänhet och de organisationer som kan 

antas bli berörda av verksamheten. 

Ett samrådsunderlag har upprättats och av underlaget framgår de planerade åtgärdernas utformning 

och omfattning, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och övergripande 

utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Härmed inbjuder MölnDala Fastighets AB tillsammans med Mölndals Stad och Trollängen Bostad AB 

de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, allmänheten och organisationer att inkomma med 

skriftliga synpunkter.  

Samrådshandlingarna kan hämtas från Mölndals Stads hemsida, www.molndal.se  eller beställas på 

telefon 0768-522 420, Johan Lejonthun, projektledare MölnDala Fastighets AB. 

Skriftliga synpunkter skall vara MölnDala Fastighets AB tillhanda senast den 3 februari 2017. 

MölnDala Fastighets AB 

Privatvägen 1 

431 82 Mölndal  

alternativt  johan.lejonthun@molndala.com 

Eventuella frågor kan ställas till Johan Lejonthun, 

e-post: johan.lejonthun@molndala.com, telefon: 0768-522 420 

 

 

 


