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bebyggelseutveckling

Hur kommunen fick sitt nuvarande utseende
Härryda kommun är en expansiv del av Göteborgsregionen. Här 
finns regionens storflygplats och en stor genomfartsväg. I väster 
ligger två samhällen, som håller på att växa från förorter till små-
städer. I öster ligger mindre samhällen med en mer lantlig karak-
tär. Varför ser kommunen ut så? Vilka händelser har format den?

bosättning i dalgångarna
Människor har naturligtvis alltid valt de bästa platserna att bo-
sätta sig på. De första bosättningarna hamnade därför i dalgång-
arna längs Möldalsån och Storån med lättarbetad jordbruksmark, 
omgiven av kuperad och skogsbevuxen terräng. Där kunde de 
boende odla med enkla redskap, jaga, samla bär och örter och 
fiska samt, driva handel med andra bosättningar via vattenvägar. 
Under flera tusen år förblev dalgångarna de bebodda delarna.

byar 1548
I slutet av medeltiden behövdes mer uppodlad mark till den väx-
ande befolkningen. Med bättre redskap blev det möjligt att bryta 
ny mark. Bebyggelsen samlades i byar. Landvetter och Rävlanda 
var de största byarna vid denna tid. 

De största byarna enligt den första jordeboken från 1548. 
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Fyra socknar 
Nuvarande Härryda kommun bestod under lång tid av fyra 
socknar, Råda socken i Askims härad, Landvetter och Härryda 
socknar i Sävedals härad samt Björketorps socken i Bollebygds 
härad. År 1952 lades Landvetter och Härryda kommun samman 
till en kommun och 1971 bildades Härryda kommun av Råda, 
Landvetter och Björketorps kommuner.

industrier
Under 1800-talet startades industrier på många ställen. Textil-
industrin i Mölnlycke växte till betydande storlek och kom under 
närmare hundra år att totalt dominera orten.

Järnvägen
Järnvägen genom kommunen byggdes under slutet av 1800-
talet. I socknarnas centralorter växte mindre stationssamhällen 
fram. Även Pixbo, Långenäs och Hindås fick egna hållplatser 
eller stationshus och blev därmed mer tillgängliga. Orterna kom 
snart att bli uppskattade för sommarvistelser för välbärgade gö-
teborgare.

stationshuset i långenäs. 

västgötavägen
Den gamla Västgötavägen gick genom kommunen och i byar 
utmed vägen utvecklades hantverk och handel. Gästgiverier 
fanns i Landvetter och Stora Bugärde/Hällingsjö. 
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befolkningsutveckling i Härryda kommun 1930-2009.                   

Fritidshus 
Efter andra världskriget blev samarbetet i Göteborgsregionen 
av stor betydelse. I ytterkommunerna byggdes ett mycket stort 
antal enkla sommarstugor för vanligt folk från stan. Stugorna 
placerades ofta på jordbrukens utmarker.

Fritidshusområden tillkomna under 1950- och 1960- talet.

Förortsutbyggnad
På 1970-talet växte Göteborgsregionen kraftigt. Flerfamiljshus 
och tätare bebyggelse lades i Göteborg och Mölndal, medan 
kranskommunerna skulle förse regionen med småhusbebyggelse 
och glesare gruppbebyggelse. Samma samhällen som varit bety-
delsefulla under tidigare århundraden växte nu hastigt. Gamla 
gårdar, torp och sommarstugor inkorporerades. Möjligheterna 
till utbyggnad styrdes fortfarande av geografiska förutsättningar, 
det innebar bl a att de mest kuperade områdena lämnades obe-
byggda. Sommarstugorna blev till utspridda och perifert belägna 
helårsbostäder.
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säteriets bostadsområde i Mölnlycke fär-
digställdes i början av 1970-talet.

Fotograf Holger Heine.

Motorväg och flygplats.
Regionens storflygplats placerades 1977 mitt i kommunen. Eta-
bleringen resulterade i nya arbetsplatser och ökad efterfrågan på 
bostäder. Den mellersta delen av kommunen hamnade på så vis 
under flygplatsens bullermatta och kunde därmed inte fortsätta 
växa. Under 1970-talet byggdes en motorväg, Väg 40, genom 
kommunen, vilken underlättade pendling från de östra delarna. 
Vägen kom att dela Landvetter mitt itu varvid orten fick ett helt 
nytt utseende. Hällingsjö och Hindås som ligger en bit från mo-
torvägen kom att hamna mer i periferin.

Kommunen idag
Utbyggnaden av samhällena har fortsatt under de senaste de-
cennierna. Mölnlycke och Landvetter har börjat växa fram som 
småstäder. I Hindås, Rävlanda och Hällingsjö har utbyggnaden 
varit betydligt långsammare och där finns fortfarande mark för 
orternas utveckling. Hindås och Rävlanda har fått karaktären av 
förortssamhällen medan övriga delar har en lantlig prägel. Som-
marstugorna har nu nästan helt övergått till att användas som 
helårsbostäder. Ett stort antal av dem har fått bättre avloppsan-
läggningar och möjligheter att bygga större hus.

Härryda kommun av idag är mycket tydligt en del av Göteborgs-
regionen. Boende, arbete, utbildning, service och rekreation är 
gemensamma frågor inom regionen. Härryda kommun är att-
raktiv för boende. Befolkningen har ökat stadigt sedan mitten av 
1970-talet och förväntas fortsätta på sammma sätt det närmaste 
decenniet. Efterfrågan på nya bostäder är stor. Kommunen har 
en lång tradition av att själv styra bostadstillväxten genom mark-
köp och planering av mark som kommunen äger.

Stråket mellan Göteborg och Landvetter flygplats har blivit 
mycket attraktivt för verksamheter. Under det senaste decen-
niet har många nya företag etablerat sig i verksamhetsområdena 
längs Väg 40.

befolkning i Härryda kommun år 2011.

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 2014 2017
Råda 7756 11036 11375 12056 12332 13724 14705 15553 16535 17734 18076
Landvetter 4020 4488 5973 6406 7144 7527 7985 8619 9102 9920 10620
Härryda 1235 1424 1514 1690 1879 2020 2129 2199 2317 2369 2460
Björketorp 2903 3772 4271 4632 5186 5341 5457 5678 6053 6382 6700
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Framtida utveckling
Kommunens och regionens strategier för den framtida bebyg-
gelseutvecklingen anger som sin viktigaste utgångspunkt att ny 
bebyggelse ska lokaliseras till områden med god kollektivtrafik, 
helst spårbunden kollektivtrafik. Detta innebär att kommunens 
utveckling ska koncentreras till befintliga tätorter. Kommunen 
tar sitt ansvar för den regionala bostadsförsörjningen genom 
målet att befolkningen ska öka ca 1,5 % per år, vilket motsvarar 
ungefär 150 nya lägenheter varje år. För att uppnå detta krävs 
förtätning i de centrala delarna av de större samhällena, utbygg-
nad i de mindre samhällena samt, på längre sikt, nyexploatering 
av några större områden.

spårbunden kollektivtrafik
Kust-till-kustbanan som trafikerar sträckan Göteborg-Borås-
Karlskrona går genom kommunen i öst-västlig riktning. Järnvä-
gen, som byggdes i slutet av 1800-talet, har en utformning som 
inte medger höga hastigheter. Den planerade Götalandsbanan, 
som ska gå genom kommunen, ger möjligheter att utveckla en 
snabb och effektiv regional och nationell kollektivtrafik. En sta-
tion vid Landvetter flygplats främjar ett effektivt resande och 
byten mellan olika trafikslag. Härryda kommun anser att det är 
betydelsefullt att Götalandsbanan även ger möjlighet till lokal-
trafik genom att tågen stannar vid Mölnlycke station samt att nya 
stationer etableras söder om Landvetter tätort samt i Kråketorp, 
utanför kommunens östra gräns. Stationen söder om Landvetter 
är en förutsättning för att kommunen på längre sikt ska kunna 
fullfölja sitt åtagande inom den regionala bostadsförsörjningen. 
Den nya järnvägen kan även medföra möjligheter att utveckla 
befintlig pendeltrafik och godstrafik på Kust-till-kustbanan.

Järnvägsstation i Mölnlycke.
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utvecklingsområden
Orterna Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Rävlanda och Hälling-
sjö kallas utvecklingsområden i ÖP2012. Dessa är markerade på 
markanvändningskartan med en röd linje som avgränsar orter-
na mot omgivande landsbygd. Kommunens bostadsutveckling 
ska främst ske inom utvecklingsområdena. I regel ska nya de-
taljplaner endast upprättas inom utvecklingsområdenas gränser. 
Detaljplaner ska i första hand omfatta större sammanhängande 
områden.

Gränsen för varje utvecklingsområde är dragen så att det finns 
utrymme för bostäder och service för planerad befolkningsök-
ning om ca 1,5 % under de närmaste 20-30 åren. En strävan har 
varit att varje utvecklingsområde ska ha en tydlig visuell gräns 
mot omgivande landskap t ex sjöar, skogar eller vägar. Varje ut-
vecklingsområde har sin karaktär och sina goda sidor. Det är 
viktigt att dessa karaktärsdrag bevaras och betonas vid fortsatt 
utbyggnad. Att tillväxten sker i lagom takt, är också viktigt för 
trivseln och känslan för platsen. Gränserna för utvecklingsområ-
dena ska inte vara beständiga. De bör ses över och anpassas till 
nya planer varje gång ny översiktsplan upprättas.

Inom respektive orts utvecklingsområde har en zon med radien 
600 m från kollektivtrafikknutpunkt markerats. Inom denna zon 
är det särskilt positivt med förtätning. Dessa projekt är ofta pri-
vata och av begränsad omfattning och har därför inte kunnat 
preciseras på markanvändningskartan.

ny bebyggelse i nysäter.



64 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING

utanför utvecklingsområdena
Den befintliga bebyggelsen utanför utvecklingsområdena består 
till stor del av tidigare fritidshus, som nu används som helårsbo-
städer. Dessa bör ges möjlighet att utvecklas till god helårsstan-
dard. På landsbygden finns också en del av den gamla bebyg-
gelsen av torp och gårdar kvar. Under 1970- och 80-talent reno-
verades många gamla boningshus. Den lantliga karaktären finns 
därför kvar i delar av kommunen. Även om de aktiva jordbruken 
numera är få är miljön attraktiv för boende och för mindre verk-
samheter. Det är angeläget att man vid utveckling av dessa om-
råden värnar om den odlingsbara marken och om den lantliga 
miljön.

Efterfrågan på nya bostäder är stor i västra delen av kommunen. 
Nya bostäder i Benareby eller Tahult är därför alltid intressant 
och en ”fri” utveckling skulle ge ett betydande antal bostäder 
efter några år. Detta skulle medföra svårigheter att förutse be-
hovet av skolor och förskolor samt ge ökad trafik på vägar som 
redan är hårt belastade. Bostäder långt ifrån god kollektivtrafik 
är inte förenligt med kommunens ställningstagande om hållbar 
utveckling. Det är därför inte lämpligt att nya bostäder tillkom-
mer på landsbygden väster om flygplatsområdet.

Inom flygplatsens influensområde får inga nya bostäder tillkom-
ma till följd av risken för bullerstörningar från flygplanen. (Se 
sid 99 ff.)

I de östra kommundelarna råder inte lika stor efterfrågan på 
byggbar mark. Här behöver kommunen därför inte vara lika res-
triktiv med tillkommande bebyggelse som i de västra delarna. På 
landsbygden och i mindre orter som inte markerats som utveck-
lingsområden får endast enstaka bostäder byggas. De ska vara 
anpassade till landskapet och omgivande bebyggelse samt lokali-
seras relativt nära allmänna kommunikationer.

nya bostäder
Nya bostäder omfattar såväl nyexploatering som komplettering 
av befintliga områden. Det är viktigt att den tillkommande be-
byggelsen anpassas till orten vad gäller skala, täthet och områ-
dets storlek. I nya områden ska olika upplåtelseformer, bostads-
typer och lägenhetsstorlekar kunna erbjudas. Det är betydelse-
fullt att alla områden är och upplevs som blandade så att männis-
kor med olika förutsättningar ekonomiskt och funktionsmässigt 
kan fungera tillsammans. Det är viktigt att ytor reserveras för lek 
och utevistelse. 

På markanvändningskartan redovisas vilka bostadsområden som 
planeras för utbyggnad på kort sikt (inom 10 år) respektive på 
lång sikt.  

På stentrappan in till torpet sitter charlie.
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Mölnlycke centrum.

Förtätning
Förtätning av Mölnlycke och Landvetter uppfyller mycket väl de 
mål som ställts upp av Göteborgsregionen. Huvudinriktningen 
i översiktsplanen är därför att kommunen aktivt ska arbeta för 
förtätning i områden som kommunen råder över samt uppmunt-
ra och stödja privata initiativ i andra områden. Förtätningen ska 
avse sammanhållna grupper av bebyggelse, inte enstaka delning 
av villatomter.

Kring Mölnlycketerminalen och Landvetters resecentrum är det 
särskilt positivt med en utveckling som leder till fler bostäder 
och ökad service, d v s förtätning. Här är det möjligt att verkli-
gen uppfylla målen om hållbar utveckling eftersom det är gång- 
och cykelavstånd till en kollektivtrafikknutpunkt. Ett levande 
centrum fungerar också som en identitetsbärare för utvecklings-
området.

Att förtäta i en befintlig miljö kräver extra omtanke. Lyckas man 
behålla ett områdes kvalitéer samtidigt som man tillför något 
nytt, skapas ofta positiva värden även för den befintliga miljön. 
Mölnlycke centrum är ett bra exempel på förtätning i kärnan av 
ett samhälle. Önneröd i Landvetter är ett typiskt exempel på för-
nyelse och nybyggnad i utkanten av ett samhälle. Förtätning kan 
också ske genom att en verksamhet läggs ner och ersätts med 
bostäder, genom att en villa på en stor tomt rivs och ersätts med 
tätare bebyggelse eller genom att man bygger fler hus i ett be-
fintligt bostadsområde. En komplettering av bostadsbeståndet 
ska främja en ökad variation av upplåtelseformer, bostadsstorle-
kar och hustyper.

boende med särskild service
Olika typer av bostäder med särskild service ska i möjligaste mån 
integreras med övrig bebyggelse. Byggnader ska utformas på 
liknande sätt som närliggande bebyggelse och harmoniera med 
omgivande arkitektur. Trygghetsboende och gruppboende kan 
med fördel placeras ”mitt i byn” med närhet till service. För äld-
reboenden är grönytor i direkt anslutning till bostäderna extra 
viktigt. 

Alla kan finna sitt eget smultronställe.
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Omvandlingsområden
Det finns fortfarande många bostadsområden med enskilda spill-
vattenanläggningar. Kommunen har arbetat med dessa områden 
sedan början av 1980-talet. De som låg utanför tätorterna kall-
lades i tidigare planering omvandlingsområden. De bestod oftast 
av enbart fritidshus. De som låg nära tätorterna kallades först 
saneringsområden, senare förnyelseområden. De bestod av en 
blandning av äldre helårshus och fritidshus. Områden planerade 
för fritidshus är idag eftertraktade bostadsområden för helårsbo-
ende. Eftersom de från början planerats för användning endast 
under delar av året, behövs förändringar för att de ska fungera 
väl för helårsboende. Vatten- och avloppsanläggningar behöver 
förbättras liksom vägarna. Möjligheter att bygga större bostäder 
är ett starkt önskemål bland fastighetsägarna.

Avloppsförsörjningsplanen har gett ett nytt välbehövligt under-
lag för omvandlingsplaneringen. Dess syfte är att prioritera vilka 
åtgärder som bör vidtas för att reducera recipienters belastning. 
Rådasjön, Finnsjön, delar av Mölndalsån, Västra Nedsjön samt 
Storån är ytvattenrecipienter som markeras som särskilt viktiga 
att skydda mot ytterligare belastning. Planen innehåller förslag 
till mål och åtgärder på kort och lång sikt för att skydda reci-
pienter. En av de åtgärder som föreslås är utbyggnad av kommu-
nalt VA i områden som idag har enskilda avloppsanläggningar. 
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Förslagen i avloppsförsörjningsplanen innebär att avsevärt fler 
områden än man tidigare ansett möjligt ska anslutas det kommu-
nala VA-nätet. Områdena kring Finnsjön och Västra Nedsjön är 
högst prioriterade. 

Bedömningen i avloppsförsörjningsplanen är den viktigaste ut-
gångspunkten för prioritering av bostadsområden med enskilda 
avloppsanläggningar där kommunalt VA ska byggas ut. Sanitär 
standard samt stort bebyggelsetryck har också vägts in vid den 
slutliga prioriteringen i översiktsplanen. Områden som i över-
siktsplanen prioriteras för omvandling under den närmaste 
10-årsperioden liksom på längre sikt har markerats på markan-
vändningskartan. Varje område beskrivs och kommenteras under 
respektive kommundel. 

Inom utvecklingsområdena betecknas prioriterade områden som 
”Utbyggnadsområden på kort sikt” och övriga områden som 
”Utbyggnadsområden på lång sikt”. De motsvarar de gamla sa-
nerings- eller förnyelseområdena. I dessa områden ska detaljpla-
ner för större byggrätter upprättas och kommunen ta över an-
svaret för vägarna. Möjligheter till förtätning ska tas tillvara. 

Utanför utvecklingsområdena betecknas prioriterade områden 
som ”Omvandlingsområden på kort sikt” och övriga områ-
den som ”Omvandlingsområden på lång sikt” De motsvarar de 
gamla omvandlingsområdena. I dessa områden ska detaljplaner 
för större byggrätter upprättas om det är möjligt och lämpligt. 
För att ekonomiskt underlätta utbyggnaden av avloppsanlägg-
ningar studeras även möjligheter till förtätning i detaljplanerna. 
Någon större förtätning är oftast inte lämplig i dessa områden. 
Det är inte heller förenligt med översiktsplanens strategi med 
många nya bostäder i dessa lägen eftersom de ligger på lands-
bygden med långa avstånd till service och kollektivtrafik. Om 
detaljplaner upprättas ska krav på förbättring av vägar ställas.

En annan åtgärd i avloppsförsörjningsplanen är ökad tillsyn av 
enskilda spillvattenanläggningar. Kommunfullmäktige har be-
slutat att en inventering av alla enskilda spillvattenanläggningar 
ska utföras under de närmaste 10 åren. Inventeringen kommer 
att ge ett utökat underlag för prioritering i nästa översiktsplan av 
återstående bostadsområden med enskilda avloppsanläggningar 
där kommunalt VA ska byggas ut.
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skolor och förskolor
Kommunala skolor och förskolor ska placeras i nära anslutning 
till god kollektivtrafik och förses med trafiksäkra gång- och cy-
kelvägar. Samma krav bör gälla vid placering av friskolor. I sam-
band med planering av ny bebyggelse undersöks alltid behovet 
av nya lokaler. Möjligheten att samutnyttja skolans lokaler med 
andra intressen eller aktiviteter ska undersökas liksom möjlighe-
ten att bygga lokaler som har en flexibel användning. 

Fritidslokaler
Kommunen ska vara öppen för lokala initiativ när det gäller fri-
tids- och föreningsverksamhet. Det är positivt att hitta lösningar 
där  t ex lokaler kan samutnyttjas. 

Handel och service
Handel och service är en viktig del av identiteten i alla utveck-
lingsområden. Det är önskvärt att lokalisera tillkommande han-
del i befintliga stråk med god kollektivtrafikförsörjning, gärna i 
stationsnära lägen. 

I Mölnlycke och Landvetter håller respektive centrum på att 
utvecklas med ett bredare utbud av handel. I dessa orter finns 
även underlag för närservice i mer perifera delar. I planeringen 
kan flexibla lokaler vara ett sätt att möjliggöra service i framtiden 
även om underlaget är litet idag. Detta kan t ex ske genom att 
flerfamiljshus utformas så att bottenvåningen kan byggas om till 
butiker och lokaler.

I de mindre orterna ska kommunen arbeta för att underlätta eta-
blering av handel och service samt uppmuntra nytänkande inom 
området. Detta kan t ex ske genom att man tar vara på lokala ini-
tiativ, skapar attraktiva torgytor eller mötesplatser i anslutning 
till butiker och försöker samla kommunala verksamheter så att 
ett centrum bildas.

verksamheter
Kommunens stora verksamhetsområden är lokaliserade längs 
Väg 40 mellan Göteborg och Landvetter flygplats. Vid flygplat-
sen finns möjlighet att kombinera flygfrakt med frakt på vägar. 
Det ska vara möjligt att arbetspendla med kollektivtrafik till 
kommunens större verksamhetsområden. På markanvändnings-
kartan har föreslagna verksamhetsområden indelats för utbygg-
nad på kort sikt (inom 10 år) och lång sikt.

Inne i de flesta samhällen finns traditionella verksamhetsområ-
den för små och medelstora företag av mindre störande karaktär. 
Lokalisering av större verksamheter och trafikintensiva företag 
bör inte ske inne i samhällena, eftersom verksamheter kan leda 
till störningar i form av buller och omfattande tung trafik. För 

vuxenutbildningen i Mölnlycke.

båtmansskolan i Mölnlycke.
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närvarande finns inget behov av utökning av denna typ av verk-
samhetsområden. 

I små samhällen och på landsbygden är det viktigt att underlätta 
möjligheterna att starta en verksamhet i liten skala i bostaden 
eller i anslutning till den. Några sådana verksamheter kan med 
tiden växa sig stora och bli betydelsefulla i framtidens  arbets-
marknad. Arbetsplatser i anslutning till bostäder innebär en 
minskning av antalet arbetsresor. Dessa verksamheter redovisas 
inte på markanvändningskartan då de är små och utspridda över 
kommunen.

Sammanfattande principer 
Principerna för kommunens bostadsutveckling är att den huvud-
sakligen ska ske inom utvecklingsområdena i Mölnlycke, Land-
vetter, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö, vilka är markerade med 
en röd gränslinje. Inom föreslagen gräns för områdesbestäm-
melser för flygplatsen, markerad med rosa streckad linje, kan ny 
bostadsbebyggelse inte tillåtas, eftersom den kan försvåra fram-
tida utnyttjande av riksintresset. Väster om flygplatsområdet ska 
nya bostäder på landsbygden inte tillåtas p g a det höga bebyg-
gelsetrycket. Öster om flygplatsområdet kan enstaka nya bostä-
der tillåtas om de uppfyller Plan- och bygglagens samt översikts-
planens krav på placering och utformning.

Verksamhetsområden ska huvudsakligen lokaliseras längs med 
Väg 40 på sträckan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats.
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Beskrivning av markanvändningskarta
Kartan som redovisar användning av mark- och vattenområ-
den kan utformas på många olika sätt. I denna översiktsplan har 
markanvändningen delats in i olika kategorier; bostäder, verk-
samheter, infrastruktur, natur och kultur samt vatten, vilka mar-
kerats med olika färger.

För markanvändningen av bostäder, och verksamheter har en in-
delning gjorts i pågående markanvändning samt föreslagen ut-
byggnad på kort och lång sikt gjorts. Pågående markanvändning 
har ljusast kulör och föreslagen utbyggnad på kort sikt mörkast 
kulör. 

På markanvändningskartan redovisas även en avgränsning av 
respektive tätort mot omgivande landsbygd samt en zon med ra-
dien 600 m från kollektivtrafikknutpunkt.

Kommersiell och offentlig service markeras inte särskilt på 
markanvändningskartan, då de är så små och behoven av dem är 
svåra att förutse på lång sikt. Dessa byggnader ska placeras inom 
redovisade utbyggnadsområden för bostäder. 
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BOSTÄDER - som även kan innehålla handel och service har 
följande undergrupper:

VERKSAMHETER - har följande undergrupper:

INFRASTRUKTUR - har följande undergrupper:

NATUR OCH KULTUR - har följande undergrupper:

VATTEN - har följande undergrupper: 
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Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
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Planer och budget för år 2011–2015

Foto: G
östa Lundgren,  bokskog R

åda 

Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-15

Bostads - 
försörjnings- 

program

Genomförande av Översiktsplanen
Översiktsplanen bygger inga hus. Den är till för att utreda och 
offentliggöra kommunens avsikter för en lång tid framöver. Pla-
nering och utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden fö-
reslagna i översiktsplanen är en lång och tidskrävande process. 
Arbetet omfattar bl a detaljerade skisser på markanvändning. 
Det krävs tekniska och ekonomiska utredningar, som visar att 
planerna verkligen är genomförbara. Detaljplaner måste upp-
rättas så att bebyggelseutformning kan fastläggas mer i detalj 
och rätten att bygga blir juridiskt bindande. Först därefter kan 
utbyggnad av gator och VA påbörjas, hus projekteras, bygglov 
sökas och slutligen byggnader uppföras.

I Härryda kommun finns en lång tradition av kommunal styr-
ning av utbyggnad av bostads- och verksamhetsområden. Det 
ger möjligheter att redan från början förse nya områden med 
service. Kommunens ambition är att få en jämn utveckling, så 
att ungefär lika många bostäder byggs varje år och att alla orter 
växer. För att planera utvecklingen följs översiktsplanen upp med 
andra mer detaljerade kommunala planer eller program.

Markförvärvsplan
Markförvärvsplanen är ett av de instrument kommunen använ-
der för att styra utvecklingen. Den baseras på översiktsplanen 
och anger vilka markområden kommunen avser att köpa för att 
senare planera och bebygga. När kommunen äger marken kan 
man bestämma vilken typ av bebyggelse som är lämplig på en 
viss plats och därefter söka samarbete med byggföretag som är 
villiga att bygga enligt kommunens intentioner.

bostadsförsörjningprogram
Bostadsförsörjningsprogrammet uppdateras varje år och visar 
vilka bostadsområden som ska färdigställas årligen de närmaste 
fem åren samt sammanlagt under den därpå följande femårsperi-
oden. Bostadsförsörjningsprogrammet ska svara mot de av kom-
munfullmäktige antagna bostadspolitiska inriktningsmål.

lokalresursplan
Lokalresursplanen uppdateras varje år och visar vilka allmänna 
lokaler t ex förskolor eller gruppbostäder, som ska byggas årli-
gen de närmaste fem åren.
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Kommundelar
Beskrivningen av bebyggelsens utveckling är geografiskt inde-
lad i sex olika kommundelar: Mölnlycke, Landvetter, Härryda/
flygplatsområdet, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. I varje kom-
mundel, utom Härryda/flygplatsområdet, ingår ortens utveck-
lingsområde samt landsbygden kring orten. Kapitlen inleds med 
en beskrivning av kommundelens utveckling och nuvarande 
egenskaper. De områden som planeras för förändrad markan-
vändning beskrivs var för sig, med tonvikt på de områden där 
förändringar planeras inom den närmaste 10-årsperioden. Det 
är sannolikt att en ny översiktsplan kommer att ha upprättats 
inom tio år och områden där förändringar planeras på längre 
sikt kommer därför att omprövas i den.

• Gränsen mellan kommundelarna Mölnlycke och Landvetter 
överensstämmer med gränsen mellan Råda och Landvetter för-
samlingar.

• Gränsen mellan kommundelarna Landvetter och Härryda/
flygplatsområdet följer i öster församlingsgränsen norrifrån till 
Björröd, därefter följer den gränsen för föreslagen gräns för om-
rådesbestämmelser för flygplatsen.

• Gränsen mellan kommundelarna Härryda/flygplatsområdet 
och Hindås respektive Hällingsjö följer församlingsgränsen mel-
lan Härryda och Björketorps församlingar.

• Gränsen mellan kommundelarna Hindås och Rävlanda följer 
Väg 40.

• Gränsen mellan kommundelarna Rävlanda och Hällingsjö är 
dragen ungefär halvvägs emellan orterna i riktning från sydost 
mot nordväst.

Hällingsjö

Rävlanda

Hindås

Landvetter
  Härryda och 
flygplatsområdet

Mölnlycke
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