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Förord
Härryda kommuns Översiktsplan (ÖP2012) tar sin utgångs-
punkt i en växande kommun med stora möjligheter att fortsätta 
den positivt planerade utvecklingen som gör att vi, våra barn, 
våra barnbarn och framtida invånare kan bo, leva och verka i en 
uthållig kommun.

Framtiden tar avstamp i historiens rika möjligheter med allt från 
vackra naturupplevelser med lugn och ro till möjligheten att nå 
omvärldens puls genom tåg, buss, bil, båt och flyg.

ÖP2012 är kompletterad med Grönplan, Kulturmiljöplan, Na-
turvårdsplan och Vindbruksplan som sammantaget ger en rikt-
linje på både kort och lång sikt om hur vårt samhälle skall byggas 
från idag och framåt med ca 30 års sikt. ÖP2012 i sig kräver ak-
tualisering utan alltför långa mellanrum men siktet är inställt på 
att skapa en långsiktigt uthållig kommun i alla avseenden.

Vår ÖP2012 visar hur vi kan bygga ett nytt samhälle tack vare 
de möjligheter en ny tågbana ger. Vårt mål kommer att vara att 
förvalta de möjligheterna så att kommunen utvecklas i enlighet 
med våra olika riktlinjer och mål.

Under hela arbetsprocessen och fram till antagandet har det varit 
möjligt att lämna synpunkter och komma med idéer. Processen 
inleddes 2006 med medborgardialog i form av fokusgrupper och 
intervjuer av våra invånare med vad de ville se i en översiktsplan. 
Detta ledde fram till politiska inriktningsmål för ÖP2012 som 
antogs 2008 av kommunfullmäktige. Jag vill till sist rikta ett tack 
till alla som kommit med förslag och inspel – tillsammans kom-
mer vi långt.

Mölnlycke 2012-09-12

Annette Eiserman-Wikström     
Kommunstyrelsens ordförande (M)
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Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision som ska re-
dovisa grunddragen i användningen av mark och vatten, kom-
munens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras 
samt hur kommunen tillgodoser riksintressen. Översiktsplanen 
omfattar hela kommunen och ska visa aktuella ställningstagan-
den.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut i kommunen och 
för andra myndigheter, men den är inte juridiskt bindande. Pla-
nen ska fungera som underlag för dialog mellan kommun och 
stat om riksintressen och övriga allmänna intressen.

Planprocessen
Under sommaren 2010 var förslag till ny översiktsplan på sam-
råd och hösten 2011 på utställning. Efter justeringar bl a med 
anledning av de synpunkter som inkommit under samrådet och 
utställningen ska förslaget preliminärt antas av kommunfullmäk-
tige andra kvartalet 2012.

Miljökonsekvensbeskrivning
Från och med juli 2005 gäller nya bestämmelser i förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar enligt Miljöbalken. Enligt 
denna förordning ska genomförandet av översiktsplaner alltid 
antas medföra betydande miljöpåverkan och planerna ska därför 
miljöbedömas.

Översiktsplanen ska vara aktuell
Då översiktsplanen ska vara ett stöd för detaljplanering och 
bygglov måste den vara aktuell och spegla politiska bedöm-
ningar. Beslut om översiktsplanens aktualitet ska tas under varje 
mandatperiod. Översiktsplanering är en process där nya fråge-
ställningar kontinuerligt måste hanteras och underlag aktualise-
ras som stöd för politiska beslut. 

Översiktsplanen och andra planer
Översiktsplanen har en planeringshorisont på ungefär 10 år och 
en utblick på 20-30 år. Eftersom översiktsplanen endast är vägle-
dande måste den följas upp med en mer detaljerad och juridiskt 
bindande reglering för användning av mark- och vattenområden. 
Detta sker genom detaljplaner och i en del fall områdesbestäm-
melser eller direkt i bygglov. Varje detaljplan ska redovisa hur 
den förhåller sig till översiktsplanen och eventuella avsteg från 
intentionerna ska motiveras. Även områdesbestämmelser och 
bygglov ska följa intentionerna i översiktsplanen och säkerställa 
planens syften.

Plan- och bygglagen (PBL ):

• Kap 3 § 2 Översiktsplanen ska 
ange inriktningen för den långsik-
tiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Planen ska ge vägledning 
för beslut om hur mark- och vat-
tenområden ska användas och hur 
den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras

• Kap 3 § 27 Kommunfullmäktige 
ska minst en gång under mandat-
tiden pröva om översiktsplanen 
är aktuell i förhållande till kraven 
i 5 §.

INLEDNING
INLEDNING

 Medborgarkontakter
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Uppdraget
Kommunfullmäktige antog 2002 nu gällande översiktsplan. 
Hösten 2005 initierade fullmäktige en revidering och 2006 be-
slutades att revideringen skulle inledas med medborgarkontak-
ter.

Medborgarkontakterna ägde rum under hösten 2006. Först bil-
dades tre fokusgrupper som behandlade ämnesområdena bostä-
der, infrastruktur/verksamhetsområden och fritid/rekreation. 
Därefter genomfördes telefonintervjuer med ett slumpmässigt 
urval av 2000 invånare i kommunen. Frågorna i intervjuerna 
byggde på de idéer som kom fram i fokusgrupperna. Alla kom-
muninvånare hade även möjlighet att besvara ett formulär med 
frågor om kommunens framtid. De idéer och tankar som kom 
fram sammanställdes i en rapport som redovisades i kommun-
fullmäktige i februari 2007. 

År 2007 beslutade kommunfullmäktige att inträtta en tillfäl-
lig beredning bestående av representanter från samtliga partier 
i kommunfullmäktige. Beredningen hade i uppdrag att ta fram 
politiska inriktningsmål för översiktplanearbetet. Inriktningsmå-
len skulle vara av övergripande karaktär och uttrycka kommu-
nens grundsyn när det gäller den fysiska utvecklingen. Den 28 
januari 2008 antogs inriktningsmålen av kommunfullmäktige.

 Utställning  Planförslag 

Politiskt beslut  

Antagande  
Laga Kraft 

Sammanställning 
av synpunkter samt 
bearbetning av pla-
nen 

Politiska inriktningsmål 

Politiskt beslut  Politiskt beslut 

Synpunkter Synpunkter

 Samråd  Medborgarkontakter
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Inriktningsmål antagna av kommunfullmäktige 28 januari 2008.

  1 (3) 

 2007-11-27 

  Kommunfullmäktige 

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL SOM UNDERLAG INFÖR
REVIDERINGEN AV ÖVERSIKTSPLANEN 

Förord

Vid samhällsplanering skall skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle vara grund-
läggande.

Sedan 1970-talet har Härryda kommun vuxit med drygt 1 % per år. En tillväxttakt på 
cirka 1 % över tiden ställer stora krav på den kommunala utbyggnaden av service i 
form av förskolor, skolor och äldreomsorg samt infrastruktur i form av gator, va och 
kollektivtrafik med mera. Med en årlig tillväxt på den här nivån klarar Härryda kom-
mun av att tillhandahålla den kommunala servicen och infrastrukturen. 

Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen. I tillväxtprognosen för Göteborgsre-
gionen kommer befolkningen att öka med cirka 1 % per år under den närmaste tioårs-
perioden. Med detta mål tar Härryda kommun sitt ansvar för den regionala utveckling-
en. För att nå det gemensamma regionala målet behövs en samsyn mellan kommuner-
na. Samverkan är också viktig med övriga grannkommuner. 

I Härryda kommun finns Göteborg Landvetter Airport och genom kommunen sträcker 
sig riksväg 40. En ny järnväg kommer att byggas mellan Mölnlycke och Rävlanda/  
Bollebygd via flygplatsen. Flygplatsen och den nya järnvägen är viktiga delar av den 
regionala infrastrukturen och den framtida utvecklingen, liksom motorvägen och den 
befintliga järnvägen, samtidigt som de har stor påverkan på kommunens markanvänd-
ning. Den nya järnvägssträckningen öppnar möjligheten för nya naturnära bostadsom-
råden samtidigt som en utveckling av flygplatsen öppnar för nya verksamhetsområden. 
Sträckningen av en ny 400 kV kraftledning genom Härryda kommun som Svenska 
Kraftnät hos regeringen begär koncession för läggs in i kommande översiktsplan. 

I Härryda kommun är det nära till grönområden och naturen. Det är viktigt att bevara 
och värna om dessa kvaliteter och att planeringen utgår från de naturvärden som finns. 

Mål

Översiktsplanen 
 Översiktsplanen skall ge medborgarna, kommunens tjänstemän och politi-

ker god vägledning vid samhällsplanering och etablering av bostäder och 
verksamheter. 
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� Översiktsplanen, vars aktualitet skall ses över en gång per mandatperiod, 
skall vara en långsiktig politisk strategi med en planeringshorisont upp till 
20 år samt med en utblick på upp till 30 år. 

� Översiktsplanen skall bestå av två delar; en långsiktig politisk strategi samt 
en mer detaljerad markanvändningsplan med möjlighet till tätare uppdate-
ring.

Befolkningsutveckling 
� Befolkningen i kommunen ökar långsiktigt med cirka 1 % per år. 

Boende
� Det skall planeras för olika upplåtelseformer i kommunens samtliga tätor-

ter för att tillgodose människors olika behov av boende. 
� Nya bostadsområden skall integreras och anpassas till befintlig miljö. Det 

skall vara nära till naturen i nya bostadsområden. 
� Vid förtätning av bostäder skall integrering och anpassning ske till befint-

lig miljö. 
� Ny bostadsbebyggelse skall främst ske i anslutning till befintliga tätorter. 
� Vid avstyckning av nya fastigheter utanför planlagt område skall tillräcklig 

tomtyta för bland annat va-lösningar och infrastruktur säkerställas. 
� För att klara en tillväxt på cirka 1% över en längre period behöver nya 

större markområden tas i anspråk. Genom god framförhållning och god 
markpolitik skall mark reserveras för nya bostadsområden. Detta bör ske i 
anslutning till framtida spårbunden trafik, till exempel området söder om 
Landvetter. Där det inte är möjligt med spårbunden trafik skall en väl ut-
byggd kollektivtrafik med buss finnas. 

� Översyn skall göras av områdesbestämmelserna för flygplatsens skydds-
zon utifrån bullerberäkningarna i den pågående miljöprövningen för att 
möjliggöra framtida bostadsbebyggelse och att befintlig fritidsbebyggelse 
omvandlas till helårsboende. 

� Planering och utbyggnad av vatten och avlopp i återstående omvandlings-
områden skall påskyndas. 

� Bostäder skall byggas på säker mark och ej där risk finns för översväm-
ningar och ras. 

� Lämpliga reservvattentäkter skall utredas och reserveras för framtida be-
folkningsutveckling.

Kollektivtrafik, infrastruktur i form av vägar och järnväg 
� Det skall finnas attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med buss och spår-

bunden trafik. 
� Mark skall reserveras för den framtida järnvägskorridoren. 
� Vid planering av nya områden skall hänsyn tas till framtida tvärförbindel-

ser mellan de stora trafiklederna. 
� Det skall finnas väl utbyggda gång- och cykelvägar. 

Verksamheter
� Genom god framförhållning och god markpolitik skall mark reserveras för 

nya verksamhetsområden. 
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� Det skall planeras för fortsatt utveckling av verksamhetsområden längs 
riksväg 40. 

� Området kring flygplatsen skall utvecklas för ytterligare verksamheter. 

Energi
� Användningen av förnyelsebara energikällor och energieffektiviteten skall 

öka avseende såväl boende, transporter som verksamheter. 

Fritid och turism 
� Genom god framförhållning och god markpolitik skall mark reserveras för 

fritidsaktiviteter och turism samt för fritidsaktiviteter i bostadsområden. 

Kultur
� I planeringen skall hänsyn tas till kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

områden. 

Natur
� Värdefulla naturområden skall värnas och säkras för kommuninvånare och 

besökare. Tillgängligheten till värdefulla naturområden skall öka. En av-
vägning skall alltid ske mellan kommunens behov av ianspråktagande av 
mark och behovet av att bevara befintlig natur. 

Samverkan
� Samverkan skall utvecklas även med grannkommunerna utanför 

Göteborgsregionen.

TILLFÄLLIGA BEREDNINGEN MED UPPDRAG ATT TA FRAM POLITISKA 
INRIKTNINGSMÅL SOM UNDERLAG INFÖR REVIDERINGEN AV 
ÖVERSIKTSPLANEN 

Grim Pedersen 
Ordförande
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Det övergripande syftet med översiktlig planering är att ge för-
utsättningar för ett gott liv. Översiktplanen redovisar den fysiska 
strukturen, alltså det som har med markens användning att göra. 
Var ska vi bygga? Var ska vi inte bygga? Hur ska vi skydda eller 
utveckla intressanta områden? I planen ska avvägningar mellan 
olika intressen göras. För att förstå varför markanvändnings-
kartan ser ut som den gör är det viktigt att kunna ta del av de 
grundläggande diskussioner som ligger bakom den. I detta kapi-
tel behandlar vi ett antal aktuella nyckelfrågor som påverkar den 
fysiska planeringen.

Mål 
Bland de av kommunfullmäktige antagna politiska inriktnings-
målen kan tre huvudinriktningar som påverkar markanvänd-
ningen urskiljas.

•	Utveckla	befintliga	tätorter	
•	Bygg	kring	infrastruktur/kollektivtrafik
•	Noggrann	avvägning	mellan	vad	som	ska	exploateras	och	vad	

som ska skyddas
I de politiska inriktningsmålen anges att befolkningen långsik-
tigt ska öka med ca 1 % per år. I kommunens verksamhetsplan 
2012-2014, fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-14, anges 
som ett av fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 
att ”Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på 
ca 1,5 % kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtel-
seformer”. Föreslagna bebyggelseområden i översiktsplanen ska 
därför dimensioneras för en befolkningsökning på ca 1,5 %.

Klimat 
De flesta forskare är ense om att klimatförändringarna sker i 
snabbare takt än man tidigare trott. Även om växthusgaserna re-
duceras så kommer klimatet att påverkas under lång tid framö-
ver. Detta medför bl a varmare klimat och kraftigare variatio-
ner i väder som kan medföra större risk för översvämningar och 
skred. Detta påverkar planeringen av vårt samhälle. 

Huvudorsaken till klimatförändringarna är utsläpp av växthusga-
ser. För att minska dessa är det bl a viktigt med samhällen som 
är anpassade till miljövänliga transporter. Att använda förnyelse-
bara energikällor och bygga energieffektivt är också viktigt för 
att minska klimatförändringarna. 

Isen har lagt sig på Finnsjön vintern 2009. 
Fotograf Karin Meyer.
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Hållbar utveckling
Samhällsplaneringen måste utgå från principer för hållbar ut-
veckling. Hur våra städer och samhällen utformas är viktigt för 
målet att kunna nå ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt håll-
bart samhälle. 

Miljöaspekter och klimatutmaningar styr i allt större utsträck-
ning förutsättningarna för planering och utformning av vår fy-
siska miljö. I västvärlden har vi vant oss vid att leva med en hög 
standard med tillgång till väl utbyggd infrastruktur, rent vatten, 
social välfärd, mycket resande och diverse hjälpmedel som un-
derlättar livet i vardagen. Vi vet alla att förbrukningen av ändliga 
resurser inte kan fortgå på samma sätt som idag. Det påverkar 
levnadsmönster, hur vi reser, hur vi transporterar, hur vi byg-
ger och hur vi konsumerar energi. Vi måste försöka ändra vårt 
beteende utan att för den skull minska vår välfärd. Utmaningen 
ligger i att finna möjligheter till detta. Det handlar t ex om ny 
och energisnålare teknik, om att minska vårt resursslöseri och 
vår konsumtion, om att ändra på resmönster, om att minska an-
talet transporter m m.   

Ett sätt att uppnå ett mer hållbart samhälle är att bygga tätare för 
att minska resandet och bättre utnyttja service och infrastruktur. 
Med många funktioner samlade skapas ett varierat utbud som 
blir tillgängligt för fler. Samtidigt är det viktigt att ljus, luft och 
grönska tas tillvara. 

Diskussionen och betydelsen av social hållbarhet har fått större 
utrymme i debatten de senaste åren, även inom den fysiska pla-
neringen. Det finns ingen vedertagen definition av begreppet.
Det finns flera olika sätt att bidra till en god social miljö. I över-
siktsplanen fokuseras diskussionen kring social hållbarhet på så-
dana faktorer som vi genom en god planering har möjligheter att 
påverka. 

Trivsel, välmående, trygghet, mångfald, jämtälldhet är tecken på 
god social hållbarhet. Trygghet och trivsel kan uppnås om det 
rör sig folk ute på gator, torg och andra offentliga platser, vilket 
det gör om det finns rumsbildning och täthet i bebyggelsen och 
en blandning av bostäder och verksamheter. Det skapar sam-
hällen där människor lättare ser varandra och oftare möts. En 
blandning av upplåtelseformer bidrar med mångfald och olika 
livsstilar. Människor ska känna att de har kontroll och möjlighet 
att påverka sina liv och sin livsmiljö. Människors behov, strävan-
den och förhoppningar ska kunna uppnås.
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Göteborgregionens strukturbild visar på ett förenklat sätt huvuddragen i regio-
nens fysiska struktur. Dessa är kärnan, det sammanhängande stadsområdet, huvud-
stråken, kustzonen, de gröna kilarna och Göta älv.

Regionalt samarbete
I Sverige pågår en snabb inflyttning till tillväxtregionerna. Härr-
yda kommun är del av en sådan region. En viktig fråga är hur vi 
gemensamt strävar mot en hållbar utveckling i en snabbt väx-
ande storstadsregion?

Strukturbild
Härryda kommun har tillsammans med övriga 12 kommuner 
som ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, tagit 
fram en strukturbild för regionens fysiska struktur. GR:s struk-
turbild ligger till grund för en långsiktigt hållbar struktur i Gö-
teborgsregionen. Varje kommun ska ta ansvar för sin del. 

Huvudstråk, bestående av kraftfull pendel- och regiontågstrafik, 
utgör ryggraden i regionen. Stråken ska stärkas för att alla delar 
av regionen ska bli långsiktigt livskraftiga. Huvudstråken i Härr-
yda kommun består av Kust-till-kustbanan samt en planerad ny 
järnväg kallad Götalandsbanan.

För mer information om Göte-
borgsregionens strukturbild se 
www.gr.se
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En grundläggande tanke i GR:s strukturbild är att bostäder ska 
byggas nära stationer alternativt i orter som är knutna till statio-
nerna med god kollektivtrafik. Detta stärker förutsättningarna 
för en uthållig tillväxt.

Finns förutsättningar att gå eller cykla till och från ett stations-
läge är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en 
god kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/
verksamhetsområdet med stationen. 

De större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskapen 
som når djupt in i det sammanhängade stadsområdet (Göteborg) 
kallas i strukturbilden för Gröna kilar. Kilarna ska tas tillvara och 
utvecklas för att stärka Göteborgsregionen som helhet. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt möten mellan tätortsområde och 
landsbygd.

Kollektivtrafikprogram ”K2020”
Kommunen har deltagit i ett regionalt samarbete för att ta fram 
en målbild kring kollektivtrafik. Samarbetet har mynnat ut i en 
framtidsbild kallad K2020 (Göteborgsregionens kollektivtrafik-
program), som framförallt berör resor över kommungränserna 
till och från Göteborg liksom identifierande av viktiga knut- 
och bytespunkter i kommunerna. Syftet med målbilden är pri-
märt att öka andelen resor som görs med kollektivtrafik samt att 
minska resor med bil.

BoHäM-samarbetet
Den planerade järnvägen mellan Göteborg och Stockholm, Gö-
talandsbanan, har lett till ett samarbete mellan kommunerna 
Härryda, Mark och Bollebygd. Kommunernas önskemål är att 
kunna utnyttja den nya järnvägen för pendeltågstrafik. Kom-
munerna arbetar därför med att utveckla bebyggelse kring tåg-
stationer. Samarbetet har resulterat i en rapport ”Boråspendeln 
Stråket Göteborg-Härryda-Mark-Bollebygd-Borås. En studie 
av utvecklingseffekter genom framtida pendeltågstrafik”. Rap-
porten syftar till att uppmärksamma lokala och regionala ut-
vecklingseffekter av framtida pendeltågstrafik utmed stråket som 
skapas genom utbyggnaden av Götalandsbanan. Kommunerna 
bygger vidare på K2020 och stråket i GR:s strukturbild i syfte att 
täcka in Bollebygd och Mark öster om Göteborgsregions gräns.

I rapporten Boråspendeln har Götebor-
gregionens strukturbild utvecklats till att 
omfatta även Bollebygd och Marks kom-
mun.
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Det goda samhället
Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt. Nya behov uppstår och ny 
kunskap tillkommer, vilket leder till att samhället förändras. Vi 
bygger vårt samhälle i lager på lager, där vi ständigt utvecklar  
det som en gång byggts med ambitionen att erbjuda människor 
ett bättre samhälle.

Förtätning
I alla orter i kommunen är det positivt med förtätning av befint-
liga miljöer ur både social, ekologisk och ekonomisk synvinkel. 
Ett tätare samhälle medför att många målpunkter blir mer sam-
lade och nåbara för fler, att fler offentliga mötesplatser kan ska-
pas, att kollektivtrafik främjas, att fler människor har möjlighet 
att gå och cykla samt att mer sammanhängande grönska utanför 
städerna kan sparas. Kommunens ambition är att alla invånare 
ska ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och hög-
kvalitativ rekreation. Dessa mål blir extra viktiga att uppnå vid 
förtätning. 

Genom att komplettera bostadsbeståndet med nya byggnader  
och områden har man även möjlighet att bygga bort ”luckor” 
i bebyggelsestrukturen och koppla samman områden med var-
andra så att upplevelsen av stora avstånd i en tätort kan byggas 
bort. Vid sådan komplettering är det dock viktigt att delar av den 
gröna miljön sparas. 

Nya bostäder
Nya bostadsområden ska planeras i anslutning till befintlig be-
byggelse. Närhet till allmänna kommunikationer är av stor bety-
delse. Nya bostadsområden ska anpassas till orten avseende stor-
lek, täthet, byggnadshöjd och utformning.

Arkitektur 
Byggnaders utseende, formspråk, material, färger m m speglar 
ofta den tid de byggdes och ska så göra för att skapa en spän-
nande och varierande miljö. Samhället vi lever idag är således en 
produkt av historien. Vid utveckling av samhällen är det viktigt 
att ny bebyggelse anpassas till befintlig. Att anpassa är dock inte 
det samma som att efterlikna. Många städer har utvecklats under 
sekler för att få den karaktär de har idag. En viktig fråga vid sam-
hällsutveckling är balansen mellan att bygga modernt och bevara 
karaktär. Målet är att uppföra byggnader som håller i längden, så 
att människor om hundra år kan se på det som uppförs idag med 
respekt. Byggnader ska få representera den tid de uppförs, d v s 
de ska få ge avtryck  i historien. 

Hindås kyrka är byggd i en nationalroman-
tisk stil, tidstypiskt för 1910-talet. 

Kontorsbyggnad i Mölnlycke Företagspark 
från 2000-talet. Bra exempel på modern 
arkitektur. 
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Närhet
Korta avstånd tillsammans med ett väl utbyggt och genomtänkt 
gång- och cykelvägnät leder ofta till att människor i större ut-
sträckning väljer att gå eller cykla. Det ger effekter på folkhälsan 
och främjar dessutom människors möjligheter att mötas. En vik-
tig förutsättning för att människor ska gå och cykla är en struk-
tur som är anpassad för gående samt att de känner sig trygga i 
den miljö de vistas i. 

Att bygga ett samhälle där många har nära till service, arbetsplat-
ser, fritidssysselsättningar m m underlättar för de männinskor 
som inte har tillgång till bil.

Tillgänglighet
En viktig del i den sociala hållbarheten är att platser och byggna-
der är tillgängliga för alla. Sverige ska följa FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventio-
nen stadgar bl a att hinder och barriärer mot tillgänglighet ska 
identifieras och undanröjas. Detta gäller bl a byggnader, vägar, 
transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, där-
ibland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser.

I Plan- och bygglagen anges att byggnader ska vara tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Allmänna platser ska ordnas så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda platsen 
eller området.

Trygghet
Att skapa en trygg miljö kan handla om allt från att skapa säkra 
trafikmiljöer till att skapa ett levande samhälle där människor vill 
uppehålla sig och inte är rädda för att vistas under någon tid på 
dygnet. Den upplevda tryggheten är ofta minst lika viktig som 
den faktiska. För att människor ska känna sig trygga även under 
dygnets mörka timmar är det viktigt att offentliga platser samt 
huvudstråken för gång och cykel är integrerade i bebyggelsen, 
har god belysning samt att det finns god överblickbarhet. Käns-
lan av trygghet är en av de grundläggande förutsättningarna för 
om människor trivs på en plats eller inte. 

Närhet till en lekplats kan betyda trygghet 
för en förälder. 
Fotograf Åsa Robinson.

En sommardag vid(i) Västra Ingsjön. 
Fotograf Henrik Janson.
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Variation
Bebyggelsestrukturen har betydelse för hur ett samhälle fung-
erar. Genom den fysiska planeringen kan man bidra till att skapa 
ett samhälle där alla får goda möjligheter att utveckla sina liv. 
Genom att skapa en balans mellan olika typer av bostäder; stor-
lek, ägandeform, hustyp och pris, i varje område skapar man un-
derlag till en blandad befolkningssammansättning. Ett utbud av 
bostäder för människor i olika skeden av livet och med olika eko-
nomiska möjligheter kan minska risken att områden skapas där 
människor upplever utanförskap och isolering. 

Grönska - välbefinnande och hälsa
Den lilla gröna täppan utanför bostaden är lika viktig för vårt 
välbefinnande som storskogen man gör utflykt till en solig vår-
dag. Vid tätare bebyggelse krävs extra omsorg om de gröna mil-
jöerna. Det är särskilt viktigt att parker och grönområden är bra 
utformade, väl integrerade med övriga funktioner i samhället 
samt lätta att nå. En tätare bebyggelsestruktur ger möjlighet att 
bevara större områden obebyggda, vilka då kan användas som 
frilufts- och rekreationsområden. Utveckling av sammanhäng-
ande grönområden skapar ofta bra förutsättningar för rekreation 
och en bättre möjlighet för djur och växter att förflytta sig och 
fortleva. 

Gröna miljöer, små som stora, möjliggör ett lokalt omhänderta-
gande av dagvatten enligt kommunens dagvattenstrategi.

Levande centrum
Samhällen och städer förknippas ofta med sitt centrum. Ett cen-
trum med attraktiva och väl fungerande offentliga platser är en 
viktig mötesplats för många människor. Det är viktigt att lokaler 
för kultur, föreningsliv, kollektivtrafik och handel lokaliseras i 
strategiska lägen som lätt kan nås från områden av olika karaktär 
så att möten uppstår. Ett levande centrum och offentliga platser 
är viktiga ur social synvinkel, då de främjar möten och motver-
kar människors isolering. Genom att skapa genomströmning av 
rörelser av både gående, cyklister och bilister ökar attraktiviteten 
för att etablera t ex handel. 

Verksamheter och handel
Det är viktigt att det finns tillräckligt med mark för olika verk-
samheters etablering eller tillväxt. Det ska finnas olika typer av 
verksamhetsområden bl a beroende på behov av transporter, lo-
kalytor och verksamhetens inriktning. Vid lokalisering av handel 
utanför centrum, t ex handel med skrymmande varor, ska beho-
vet av transporter analyseras noga.

I nära anslutning till järnvägsstationen i 
Mölnlycke har en förtätning med ytterli-
gare bostäder och service skett under det 
senaste decenniet. Mölnlycke har fått en 
stadskärna. 

Storskogen liksom den lilla täppan bakom 
huset erbjuder avkoppling och rekreation.
Fotograf  Yvonne Hagberg.
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Härryda kommun har varit med och utvecklat en handelsstra-
tegi för Göteborgsregionen. I strategin utvecklas tankarna kring 
GR:s strukturbild med bl a kärna och huvudstråk. Väg 40 utgör 
ett s k huvudstråk. Härryda kommun förordar att större verk-
samhetsområden lokaliseras utmed Väg 40 samt i anslutning till 
Landvetter flygplats med tanke på transport- och logistikmöjlig-
heterna samt begränsad konflikt med bostadsbebyggelse.  

Kollektivtrafik och andra transportmöjligheter

En väl utbyggd kollektivtrafik är ett led i att minska utsläp-
pen av koldioxid och andra växthusgaser. Det är också en viktig 
byggsten i både ett hållbart socialt samhälle och i ett samhälle 
tillgängligt för alla. Med en tät bebyggelsestruktur underlättas 
möjligheterna till uppbyggande av en god kollektivtrafik. För att 
nå stora grupper av befolkningen och underlätta användandet av 
kollektiva färdmedel är det av stor betydelse att det finns, eller 
att man planerar för, en tät och sammanhållen bebyggelse i nära 
anslutning till de tunga kollektivtrafikstråken. Det är särskilt vik-
tigt med närhet till kollektivtrafik och service för de grupper i 
samhället som inte har tillgång till bil. 

För att underlätta användandet av kollektivtrafik även i glesare 
områden bör pendelparkeringar byggas ut. Andra kollektiva lös-
ningar som t ex bilpooler ska uppmuntras.

En tät struktur har även fördelar ur transportsynpunkt. Utöver 
att de privata resorna med bil kan minska kan även industriella 
transporter minska. Med en tätare struktur kan även infrastruk-
tur samordnas och utnyttjas effektivare. Täthet kan även ha sam-
hällsekonomiska effekter såväl som estetiska och upplevelsemäs-
siga effekter. 

Elanders tryckeri. Ett av flera företag som 
det senaste deceniet valt att etablera sig i 
Härryda kommun.

Grön express plockar upp frusna gymnasieelever utanför Hulebäcksgymnasiet.



22



23ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

STRATEGISKA FRÅGOR

FÖRUTSÄTTNINGAR



24 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

I kapitlet ”Strategiska frågor” diskuteras hur kommunen vill att 
det framtida samhället ska se ut. I detta kapitel redovisas många 
av de förutsättningar som man måste ta hänsyn till under pla-
neringsprocessen. Uppgifterna är hämtade ur olika utredningar 
och inventeringar. Några av dessa har tagits fram parallellt med 
översiktsplanen och beräknas bli antagna samtidigt. 

Tanken är inte att denna översiktsplan ska fungera som en upp-
slagsbok och redovisa samtliga tillgängliga utredningar utan den 
ska hänvisa till dessa eller påvisa ett behov av en viss utredning 
vid detaljplanering. ÖP2012 är en s k strategisk översiktsplan 
som ska peka ut riktningen, inte ange lösningen på alla fråge-
ställningar, problem eller förhållanden.

De dokument, utredningar och riktlinjer som översiktsplanen 
hänvisar till vid fortsatt planering presenteras i detta kapitel och  
redovisas i bild i marginalen.

Kartorna i översiktsplanen har utformats så att de fungerar som 
illustration till texterna, men är inte avsedda att användas som 
detaljerat planeringsunderlag.

Avvägning mellan olika intressen
Vid samhällsplanering måste man ta hänsyn till en mängd olika 
förutsättningar och intressen. Naturgivna förutsättningar såsom 
topografi, markförhållanden och vattennivåer måste analyseras 
och beaktas. Ett områdes natur-, kultur- och rekreationsvärden 
ska utredas. Vem som äger marken och hur den används måste 
fastställas. Eventuella olycksrisker eller störningar som t ex bul-
ler och skredrisker ska också kartläggas. Tekniska och ekonomis-
ka utredningar av t ex vägar, vatten och avlopp ska tas fram. 

Under hela planeringen sker en avvägning mellan olika intressen 
och förutsättningar. Det är omöjligt att åstadkomma perfekta 
lösningar i alla avseenden. Planeringens svåra uppgift är att göra 
avvägningar så att den sammantaget bästa lösningen uppnås. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
I planeringen ska också en avvägning mellan allmänna och en-
skilda intressen göras. En vägdragning kan t ex innebära att pri-
vat mark måste tas i anspråk. Nyttan för det allmänna måste då 
vara så stor att den motiverar den olägenhet den kan innebära 
för en enskild fastighetsägare.

Plan- och bygglagen kap 2 § 2

Planläggning och prövningen i 
ärenden om lov eller förhands-
besked enligt denna lag ska syfta 
till att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål 
som områdena är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffen-
het, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en 
god hushållning. Bestämmelserna 
om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. 
miljöbalken ska tillämpas.

Miljöbalken kap 3 § 1 har en till 
stor del likalydande formulering.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Hällingsjö

Rävlanda

Stora
Bugärde

Rya

HindåsLandvetter
Härryda

Tahult

Björröd

Mölnlycke

Benareby

Eskilsby-Snugga

Nya Långenäs

Riksintressen
I Miljöbalkens tredje kapitel anges de allmänna intressen som 
alltid måste beaktas vid planering av markanvändning. Dessa   
intressen ”ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
skada miljöer eller försvåra utnyttjandet av anläggningar och till-
gångar”. Några av intressena är så viktiga att de utpekats som 
riksintressen. 

Riksintressen kan utgöras av ett område, plats, resurs eller en-
staka objekt vilka är viktiga ur en nationell synvinkel. Enligt Mil-
jöbalken ska riksintressen skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dem. Riksintres-
sena inom kommunen ska redovisas i översiktsplanen. Länssty-
relsen bevakar att de olika riksintressena inte skadas. 
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Natur

Riksintressen 
Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvud-
dragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa 
mångfalden i naturen. I Härryda kommun finns idag sex områ-
den av riksintresse för naturvård.

•	Hårssjön - ovanlig våtmarkstyp och en av två typiska fågel-
sjöar i länet. Ligger även i Mölndals stad. 

•	Maderna, Haketjärn och Högaråsmossen - värdefullt våt-
markskomplex. Ligger även i Partille kommun. 

•	Risbohult - skogslandskap med en stor intakt sumpskog med 
höga botaniska värden. 

•	Ubbhultsdrumlinen - representativt exempel på ett geove-
tenskapligt värdefullt område. Ligger även i Marks kommun.

•	Klippan - ålderdomlig barrskogsmiljö samt våtmarkskom-
plex med höga naturvärden av svagt välvd mosse, fukthed och 
sumpskog samt höga botaniska värden. 

•	Storåns dalgång - representativt odlingslandskap i skogsbyg-
den. Ån är  meandrande med erosions- och sedimentations-
former. Ligger även i Marks kommun.

Naturreservat
Naturreservat innebär ett starkt skydd som innefattar restriktio-
ner och reglering av markanvändning i ett område. En särskild 
skötselplan föreskriver hur området ska skötas. Staten eller kom-
munen ansvarar för skötseln.

Inom kommunen finns för närvarande fem naturreservat:

• Rådasjön - naturreservat som består av sjön och dess närmsta 
omgivning

•	Delsjöområdet - stort reservat inom Härryda kommun och 
Göteborgs stad

•	Gallhålan - värdefullt ekskogsområde
•	Risbohult 
•	Klippan 
Länsstyrelsen arbetar med att bilda ytterligare fyra nya naturre-
servat samt att utöka ett befintligt. 

•	Hårssjön-Rambo mosse 
•	Bråtaskogen
•	Skogen norr om Yxsjön 
•	Maderna
•	Utökning av Klippans naturreservat
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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden 
inom EU som syftar till att bevara den biologiska mångfalden ur 
ett europeiskt perspektiv. Kommunens Natura 2000-områden är 

•	Labbera - hedekskog med inslag av bok och gamla tallar. Del 
av Rådasjöns naturreservat.

•	Maderna, Haketjärn och Högaråsmossen - del av riksin-
tresseområdet. Ligger till största delen i Partille kommun.

•	Risbohult - del av riksintresseområdet 

•	Klippan - del av riksintresseområdet

Utförligare beskrivningar samt redovisningar av övriga natur-
skydd såsom naturminne, strandskydd, biotopskydd, naturvårds-
avtal, landskapsbildsskydd och skyddade arter finns i den natur-
vårdsplan som tagits fram parallellt med översiktsplanen. 

Klippan

Risbohult

Ubbhult

Storåns 
dalgång

Gallhålan

Yxsjön

Maderna

Bråtaskogen

Delsjön

Råda 
sjön

Labbera

Hårsjön - 
Rambomosse



28 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

Naturvårdsplan 
Planering för naturvården är numera lika grundläggande för det 
attraktiva samhället som en god planering för exempelvis bo-
stadsbyggande och infrastruktur. Ett bra planeringsunderlag för 
naturvårdsfrågor är viktigt för att få en helhetssyn inom den fy-
siska planeringen. Detta är särskilt angeläget för kommuner som 
ingår i en expansiv region. 

Härryda kommun har upprättat en naturvårdsplan som syftar till 
att lyfta fram naturvårdens intressen i den kommunla planering-
en. Mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete har ta-
gits fram och ett aktuellt kunskapsunderlag för värdefulla natur-
områden har sammanställts. Naturvårdsplanen har använts vid 
avvägning mellan konkurrerande intressen under framtagandet 
av översiktsplanen. 

Naturvårdsplanen består utöver det sammanställda textdoku-
mentet av en naturdatabas där alla inventeringar, riksintressen 
och naturreservat m m finns redovisade. Till kartan finns textin-
formation kopplad. Alla insamlade naturvärden har sedan inde-
lats i tre klasser, där klass 1-områden har det högsta naturvärdet. 

För att ytterligare öka användbarheten och säkerställa en god 
hantering av naturvärdena i samband med fysisk planering och 
tillståndsärenden, har naturområdena kategoriserats i fyra hän-
synsnivåer. Hänsynsnivåerna anger vilken hänsyn som bör tas i 
samband med exploateringar. Hänsynsnivå 1 har högsta beva-
randevärde. 

Se Naturvårdsplanen för mer information.
Planeringsunderlag

NaturvårdsplaN

aNtaGaNdEhaNdliNG april 2012

Hällingsjö

Rävlanda

Stora
Bugärde

Rya

HindåsLandvetter
Härryda

Tahult

Björröd

Mölnlycke

Benareby

Eskilsby-Snugga
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Klippans naturreservat. 
Fotograf Anders Järkendal.

Under respektive hänsynsnivå anges ett fåtal undantag från res-
pektive riktlinje. När undantag anges har man efter avvägning 
mellan olika intressen kommit fram till att behovet av bostäder 
i strategiska lägen i närhet av kollektivtrafik och service väger 
tyngre än naturvårdsintressena i det specifika området.

Ett mål i ÖP2012 är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, 
där utveckling av de befintliga tätorterna med närhet till kollek-
tivtrafiken och service prioriteras. I naturvårdsplanen är huvud-
syftet att lyfta fram naturvårdens intressen. En avvägning mellan 
dessa intressen sker i arbetet med ÖP2012. 

Avvägningar mellan olika intressen som inte ryms inom ÖP2012 
kan kontinuerligt behöva göras. Det kan exempelvis handla om 
avvägning mellan tätortsutveckling och naturvård, liksom mel-
lan olika miljömål och andra regionala mål. Vid sådana avväg-
ningar kan katogoriseringen i hänsynsnivåer användas.

I Härryda kommun finns några naturtyper och arter som har sin 
tyngdpunkt i sin utbredning i kommunen eller vår del av landet. 
Kommunen har ett särskilt ansvar att ta hänsyn till dessa natur-
typer och arter. Subocianiska gran- och hedeksskogar är exempel 
på sådana naturtyper och hållav samt hasselsnok är exempel på 
arter som vi har ett särskilt ansvar för. 
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Miljöbalken kap 3 § 2

Stora mark- och vattenområden 
som inte alls eller endast obetyd-
ligt är påverkade av exploaterings-
företag eller andra ingrepp i miljön 
skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt 
påverka områdenas karaktär.

Stora opåverkade områden
Enligt Miljöbalken ska områden som är ”stora” och ”opåverkade” 
skyddas. Det finns ingen definition av vad begreppet opåverkat 
innebär eller vad som ska anses vara ett stort område.  Eftersom 
definitionen är så vag skulle det vara en fördel om en bedömning 
kunde göras regionalt, så att man får en enhetlig definition och 
kan spara de regionalt mest värdefulla områdena. 

I ÖP1990 gjordes en första bedömning av vilka områden i Härr-
yda kommun som utgör s k stora och opåverkade områden. I 
ÖP2002 gjordes en ny bedömning varvid antalet områden mins-
kades. I ÖP2012 har en ny bedömning gjorts med utgångspunkt 
i ett regionalt perspektiv. Denna bedömning har gjorts obero-
ende av kommungränsen. De områden som redovisas på kom-
munkartan skulle inte ensamma bedömas som tillräckligt stora 
för att klassas som stora opåverkade områden, utan förutsätter 
att de har en fortsättning utanför kommungränsen. 

I kommunens sydvästra del finns två områden som bedömts som 
stora och opåverkade. Det ena ligger vid Rambomosse på grän-
sen mot Mölndals stad och det andra norr om Nordsjön. 

Härskogen i norra delen av kommunen på gränsen mot Göte-
borg stad, Partille och Lerums kommun är ett annat stort opå-
verkat område. På grund av bullerpåverkan från flyget har detta 
område inom Härryda kommun redovisats som två separata om-
råden. 

I kommunens östra del finns två områden som bedömts som 
stora och opåverkade. Det ena området ligger mellan Hindås 
och Rävlanda och fortsätter in i Bollebygds kommun. Det andra 
området ligger kring Stockasjön sydost om Rävlanda och fort-
sätter in i Marks kommun.

Gröna kilar
I Göteborgsregionens strukturbild är de större skogs- och jord-
brukslandskapen, som når djupt in mot det sammanhängande 
stadsområdet, utpekade som ”Gröna kilar”, som ska tas tillvara 
och utvecklas. Ett regionalt utvecklingsarbete kring innebörden 
av gröna kilar skulle behövas. Härryda kommun har delansvar 
för två av kilarna. I ÖP2012 har ett försök att illustrera dessa 
gjorts. 

Den gröna kilen i norra delen av kommunen omfattar del av 
Delsjöområdets naturreservat, som till stor del ligger i Göte-
borgs stad; området norr om Bråta, som är förbundet med Kni-
peflågsområdet i Partille kommun mot Tahult/Maderna samt 
Härskogens friluftsområde. I den sydvästra delen av kommunen 
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Tolkning av de gröna kilarna med utgångspunkt från Göteborgsregionens strukturbild.

finns ytterligare en grön kil som delvis ligger i Mölndals stad. 
Kilen går från Rådasjöns naturreservat söderut mot Rambo 
mosse, Hårssjön, Finnsjön och vidare österut.

En regional avgräsning av de gröna kilarna är viktig då den bör 
kunna användas som underlag för bedömning av vad som är 
stora opåverkade områden.
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flygplats
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Friluftsliv

Riksintressen 
•	Delsjön är ett höjdområde med varierat hed- och skogsland-

skap av betydelse för friluftslivet. Naturreservat för Delsjöom-
rådet ligger huvudsakligen i Göteborgs stad med mindre delar 
i Mölndals stad och Härryda kommun. Knipeflågsreservatet i 
Partille kommun tillhör också riksintresset.

•	Härskogenområdet är ett stort sammanhängande karakteris-
tiskt sydsvenskt skogsområde som huvudsakligen ligger i kom-
munerna Härryda och Lerum, men även i Partille och Bolle-
bygd. Skogsbruket måste bedrivas med hänsyn till friluftsli-
vet. Området fick landskapsbildskydd enligt Naturvårdslagen 
1972. 

Friluftsområden 
Inom kommunen finns utöver Delsjöområdet och Härskogen 
även större friluftsområden vid Finnsjön i Mölnlycke, Landehof 
i Landvetter samt öster om järnvägen mellan Hindås och Räv-
landa. Wendelsbergsparken i Mölnlycke är också ett populärt 
friluftsområde. Även naturreservaten Rådasjön och Gallhålan är 
viktiga för friluftslivet.

Fiske
Länsstyrelsen gjorde 1990 en beskrivning av fisket och vatten-
bruket i länet. I inventeringen utpekas sjöar och vattendrag som 
är värdefulla för fritidsfisket eller av fiskerivetenskapligt intres-
se. Härskogens sjöar är av riksintresse för fritidsfisket. Ett stort 
antal andra sjöar har ett regionalt intresse för fritidsfisket. En 
fiskevårdsplan för Mölndalsåns vattensystem har utarbetats.

Strandskydd
Strandskyddet inrättades 1975 för att långsiktigt trygga medbor-
garnas tillgång till strandområden. Numera syftar skyddet även 
till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och 
i vatten. Länsstyrelsen fattade i mars 2000 ett nytt beslut om 
strandskyddet i Härryda kommun. Strandskyddets utbredning 
redovisas på en karta som hör till Länsstyrelsens beslut. Skyddet 
omfattar endast de sjöar och vattendrag som redovisas på kartan. 
Strandskyddet är differentierat och kan vara upp till 300 m från 
strandlinjen. En översyn har påbörjats av Länsstyrelsen och nytt 
beslut ska tas före 2014.

Området vid Möldalsåns mynning i Land-
vettersjön är i Grön plan markerat som 
ett fokusområde.
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Härskogsområdet och Delsjöområdet är 
riksintresse för friluftslivet.
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Rekreation
I de politiska inriktningsmålen för miljö anges i verksamhetsmå-
len att avståndet från bostad till natur- eller grönområden, som 
är attraktiva för daglig promenad eller utevistelse, vid nybyggna-
tion inte ska överstiga 300 m. 

I målen anges även att tätortsnära rekreationsområdens värden 
ska tas tillvara och utvecklas genom planering, skydd och infor-
mation. En inventering av områden med tysta kvaliteter och vär-
den ska tas fram till år 2015. Det är få miljöer inom kommunen 
som kan kallas för tysta områden. I verksamhetsmålen för miljö 
anges även att en Friluftsplan ska tas fram till år 2015. 

Kommunen ska arbeta med tillgängligheten till dessa områ-
den, det kan t ex handla om sammanställande av informations-
material och kartor, vägbeskrivningar och iordningställande av 
parkeringsplatser. Guide till Naturen i Härryda kommun är ett 
exempel på ett sådant informationsmaterial som riktar sig till all-
mänheten.

Grön plan 
Härryda kommun har tagit fram en Grön plan som formulerar 
en vision och redovisar mål och riktlinjer för grönytorna inom 
tätorterna. Kommunens vision är att alla invånare ska ha tillgång 
till en trivsam utemiljö, goda grönytor och högkvalitativ rekrea-
tion. Kommunen ska uppnå detta genom att anpassa förändring-
ar och åtgärder efter platsens förutsättningar, skapa upplevelser 
och ta hand om kommunens grönytor.

I Grön plan finns en karaktärsbeskrivning av de olika tätorterna, 
förklaring av de kategorier som grönytorna är indelade i, dess 
funktion och innehåll, samt en beskrivning av skötsel och för-
valtning av ytorna. Samtliga tätortsnära grönytor har efter in-
ventering delats in i nio olika kategorier. Respektive kategori 
redovisar framtida användning och vilka upplevelser platsen ska 
erbjuda. Därutöver har särskilda fokusområden, stråk och vatten-
kontakt identifierats. Fokusområdena har ett strategiskt läge i 
orten och hög kvalitet alternativt potential att bli en bra grönyta.  
Även önskade gångstråk, huvudsakligen gröna områden, redo-
visas i Grön plan. Både fokusområden och gröna stråk redovi-
sas på översiktplanens markanvändningskarta med undantag av 
Mölnlycke och Landvetter centrum.

Vid planläggning fungerar Grön plan som ett hjälpmedel att ut-
forma samhället så att den befintliga naturen tas tillvara och nya 
grönområden skapas.

Grön plan 

Se Grön plan för mer information.
Planeringsunderlag
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Kulturmiljöplan

Kulturmiljöer i Härryda kommun

Underlag till Härryda kommuns översiktsplan 2012

Kultur

Riksintressen

• Storåns dalgång - dalgångsbygd med ett odlingslandskap ut-
med Storåns meanderfåra med stora gårdar, belägna i övergång-
en mellan inägor och utmark. 
•	Stora Håltet - ensamgård i gränsbygd, med kringliggande od-
lingslandskap.

Byggnadsminnen
•	Råda Säteri - en säterimiljö med anor från medeltiden. Herr-
gårdsanläggningen fick sitt nuvarande utseende på 1770-talet.  

Kulturmiljöer
En kulturmiljöplan, ”Kulturmiljöer i Härryda kommun”, har 
tagits fram som underlag för ÖP2012. Den utgår från det kul-
turminnesvårdsprogram som upprättades i början av 1990-talet. 
Alla miljöer i programmet samt ytterligare några miljöer har in-
venterats. Vissa miljöer har förändrats så mycket att de inte läng-
re kan betraktas som värdefulla medan andra miljöer har utökats 
och några tillkommit. Syftet med kulturmiljöplanen är att bevara 
de kulturhistoriska kvaliteterna i de miljöer som beskrivs. I pla-
nen lämnas förslag på åtgärder för bevarande.

Bevarandet av kulturarvet är en del i den långsiktiga planering-
en. Värnandet av kulturmiljön måste ges en framskjuten plats i 
planeringen och bedrivas med långsiktighet. Kulturarv kan inte 
återskapas; vad som är rivet eller förvanskat kan inte återskapas. 
Kulturvärden måste vårdas och underhållas för att kunna upple-
vas av framtida generationer. Kulturmiljöplanen utgör ett viktigt 
planeringsunderlag.

Offentlig konst
Sedan 1999 avsätter Härryda kommun årligen 1% av sina inves-
teringskostnader för byggnader och tekniska anläggningar till 
konst i offentlig miljö. Syftet är bl a ”att ge den fysiska miljön 
estetiska värden, för att på så sätt skapa trivsel och välbefinnande 
hos kommuninvånarna.”

Med denna målmedvetna satsning har ett stort antal konstverk 
tagit plats i den offentliga miljön. Kommunens förhoppning är 
att även privata exploatörer följer kommunens exempel och av-
sätter medel för konstnärlig gestaltning i aktuella byggprojekt. 

Se Kulturmiljöplanen för mer information.
Planeringsunderlag
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Exempel på offentlig konst i Härryda kommun.



36 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

Hällingsjö

Rävlanda

Stora
Bugärde

Rya

HindåsLandvetter
Härryda

Tahult

Björröd

Mölnlycke

Benareby

Eskilsby-Snugga

Nya Långenäs

Se Precisering av riksintresse för Landvet-
ter flygplats, Trafikverkets beslut 11-05-05 
för mer information.
Planeringsunderlag

Kommunikationer

Riksintressen
• Landvetter flygplats - regionens storflygplats, ligger mitt i 
kommunen och är riksintresse för kommunikationer. Trafikver-
ket har preciserat riksintresset 2011-05-05. Trafikverket har am-
bitionen att preciseringen av riksintresset Landvetter flygplats 
ska uppdateras vart fjärde år.

Riksintresseområdet för Göteborg/Landvetter flygplats utgörs 
av ett område som sträcker sig 500 m i sidled och 1 500 m i läng-
sled från befintlig och framtida rullbana. All luftfartsanknuten 
utrustning som krävs för att flygplatsen ska fungera idag och i 
framtiden anses kunna rymmas inom detta område. För att sä-
kerställa att utnyttjandet av flygplatsen inte påtagligt kommer att 
försvåras ska utöver riksintresseområdet även s k influensområ-
den skyddas. Dessa består av:

• Influensområde med hänsyn till flyghinder där tillkomsten av höga 
anläggningar kan påtagligt försvåra eller omöjliggöra utnyttjan-
det av flygplatsen

•	Influensområde med hänsyn till buller där störningskänslig bebyg-
gelse kan leda till restriktioner för flygverksamheten

•	Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning  
Flygplatsen kommer att söka ett nytt miljötillstånd för 120 000 
flygrörelser. Idag omfattar tillståndet 80 000 flygrörelser per år.

• Kust-till-kustbanan - genomskär kommunen i öst-västlig 
rikting. Den byggdes på 1890-talet. För närvarande trafikeras 
banan av regionala tåg och kust-till-kusttåg. Tågen gör uppe-
håll i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda. En fortsatt utveckling av 
tågtrafiken skulle vara positivt för kommunen. Om och när Gö-
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Väg 549

Väg 40

Väg 546

För ytterligare information kring 
riksintressen för kommunikation  
inom Härryda kommun: 

www.trafikverket.se/riksintresse

Se Naturvårdsplanen för mer 
information.

talandsbanan byggs bör möjligheten att utnyttja befintlig järnväg 
för bättre pendeltågstrafik utredas.

• Götalandsbanan - ny höghastighetsbana för sträckan Göte-
borg - Stockholm. Trafikverket arbetar med att utreda möjlig 
sträckning. Härryda kommun berörs av två delsträckor. Beslut 
om sträckning för etappen Mölnlycke - Bollebygd fattades i au-
gusti 2007.  I mars 2009 beslutade man att påbörja järnvägsut-
redning för etappen Almedal - Mölnlycke. 

• Telekablar av riksintresse för kommunikationer bevakas vid 
bygglovsprövning och detaljplanering. 

• Väg 40 - går mellan Göteborg och Jönköping och skär kom-
munen i väst-östlig riktning

• Väg 546 - förbinder kommunikationsanläggningar av riksin-
tresse, då den utgör en förbindelse mellan Väg 40 och Landvet-
ter flygplats.

• Väg 549 - förbinder Väg 40 med E20 i Partille kommun

I Naturvårdsplanen anges allmänt under avsnittet om hänsyns-
nivåer att redovisade hänsynsnivåer inte utgör något hinder för 
utveckling av befintliga och bildande av nya riksintressen för 
kommunikationer. Riksintressena för Landvetter flygplats in-
klusive dess olika influensområden, Götalandsbanan, Kust-till-
kustbanan, Väg 40 respektive Väg 549 berör naturområden med 
hänsynsnivå 1 och 2 i Naturvårdsplanen. Enligt undantagen från 
riktlinjerna för hänsynsnivå 1 och 2 får utveckling av riksintresset 
för Landvetter flygplats med bl a en parallellbana ske, utveckling 
av riksintresset för Väg 40, Väg 549 och Kust-till-kustbanan ske 
samt utbyggnad av riksintresset för Götalandsbanan delsträckan 
Mölnlycke - Bollebygd ske samt ännu inte beslutad sträcka Al-
medal - Mölnlycke ske.
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Vägar

Statliga vägar
Trafikverket är väghållare för det övergripande vägnätet. I detta  
ingår vägarna 40, 546 och 549 av riksintresse för kommunikatio-
ner samt övriga större vägar utanför tätorterna.

Kommunala vägar
Kommunen är i regel väghållare i de större tätorterna. Kom-
munen eftersträvar ett trafiksäkert och framkomligt vägnät för 
gång-, cykel- och biltrafik, där utformningen och dimensione-
ringen avspeglar transportbehovet och rekommenderad hastig-
het. 

I kommunens nätanalys är vägnätet indelat i genomfartsvägar, 
huvudvägar och lokalvägar. Lokalvägarnas utformning utgår 
från rekommenderad hastighet 30km/h. På övrigt vägnät är has-
tigheten en avvägning mellan tillgänglighet för bil, kollektivtra-
fik, vägens karaktär, trygghet och trafiksäkerhet.

Vid nyanläggning anpassas vägarnas utformning utifrån tillgäng-
lighet, planerad funktion och trafikflöden. Trafiknätsanalysen 
grundar sig på att huvuddelen av fastigheterna skall ha max 300 
m till en huvudväg. 

På vägar med kollektivtrafikstråk genomför kommunen åtgärder 
som minskar vibrationer och buller samt skapar en god tillgäng-
lighet för kollektivtrafikresenärer. 

Mölnlyckemotet. 
Fotograf Carina Holmberg.

Milsten vid Gingsjön.
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Sundet. 
Fotograf Emma Nevander.

Gång- och cykelvägar
Gångvägar anläggs när gående och övriga trafikanter behöver 
separeras för att uppnå säkerhet och framkomlighet. Gång- och 
cykelvägar byggs längs med huvudvägar, längs välfrekventerade 
cykelstråk, för att binda samman områden eller för att komplet-
tera ett sammanhängande cykelvägnät. Cykelvägar inom tätor-
terna är belysta kvällstid.

I områdena kring skolor och förskolor läggs särskild vikt vid att 
åstadkomma säkra och trygga skolvägar för oskyddade trafikan-
ter. 

Hållplatser för kollektiv tillgänglighetsanpassas och placeras så 
att huvuddelen av fastigheterna nås inom 400 meters gångav-
stånd.

Enskilda vägar
Vägsamfälligheter/vägföreningar är väghållare för det lågtra-
fikerade vägnätet utanför tätbebyggt område. Dessutom finns 
många privata vägar, som oftast är tillfartsvägar till enskild fast-
ighet. 

Inom de större tätorterna finns fortfarande vägar som förvaltas 
av vägsamfälligheter. Väghållaransvaret ska dock föras över från 
enskilt till kommunalt inom tätbebyggt område genom succesiv 
planläggning. 



40 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

För ytterligare information se:

Härryda kommun energiplan 
antagen 2004
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Energi

Riksintressen
Två 400 kV kraftledningar av riksintresse går genom östra delen 
av kommunen. Dessutom håller en ny 400 kV ledning av riksin-
tresse på att byggas i västra och mellersta delen av kommunen. 

Ny 130 kV ledning i kommunen
Utredning för dragning av en ny 130 kV ledning pågår.

Energiplan
Kommunens energiplan från 2004 syftar till att ange inriktning-
en för kommunens energipolitik. En ny energiplan håller på att 
tas fram, vilken preliminärt kommer att antas sommaren 2012. 
Kommunens långsiktiga målsättning är det hållbara samhället – 
kretsloppssamhället och god miljö och hög livskvalitet för be-
folkningen är viktiga strävanden. 

I energiplanen formuleras tre övergripande mål: 
•	Kommunen	 ska	 främja	omställningen	 till	 ett	 ekologiskt	håll-

bart samhälle.
•	Kommunens	energiförsörjning	ska	vara	trygg,	säker	och	miljö-

anpassad.
•	Energipolitiken	 ska	 i	 kommunen	bidra	 till	 att	hålla	nere	och	

långsiktigt minska de globala utsläppen av koldioxid, svavel 
och kvävedioxider. 

Målen ska uppnås genom fem strategier:
•	Förnyelsebara	energikällor
•	När-	och	fjärrvärme
•	Fysisk	planering
•	Energieffektivisering
•	Kommunen	som	föregångare
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Vindbruksplan  
EU har som mål att 20 % av medlemsländernas totala energi-
förbrukning ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020. 
Motsvarande mål i Sverige är att 49 % av landets totala energi-
förbrukning ska komma från  förnyelsebara energikällor. Kom-
munen försöker genom att ta fram en vindbruksplan bidra till 
energipolitiken i Sverige och övriga länder mot en omställning 
till ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Idag finns inga vindkraftverk i Härryda kommun och inte heller 
några bygglovsansökningar. Kommunen vill dock vara förberedd 
på ett förväntat ökat tryck på byggnation då nya vindkarteringar 
i kombination med teknikutveckling inom området mot större 
och effektivare verk skapar fler möjliga och lämpliga ställen att 
lokalisera verken på. Kommunen har därför tagit fram en vind-
bruksplan genom att kartera lämpliga områden för vindbruk 
som inte står i konflikt med riksintressen, naturreservat, tysta 
områden, skyddsavstånd, bullernivåer och andra störningar som 
ljusreflexer, skuggor m m.  

Stora delar av kommunen är olämpliga för vindkraftsetablering 
till följd av de krav på hinderfrihet, procedurområden m m som 
luftfarten ställer. I samrådshandlingen av Vindbruksplanen visa-
des att fyra områden skulle vara vara lämpliga för större vind-
kraftsetablering. Med anledning av inkomna synpunkter under 
samråd och utställning av Vindbruksplanen har samtliga områ-
den lämpliga för större vindkraftsetableringar fått utgå. Möjlig-
heten att efter prövning uppföra mindre verk och miniverk kvar-
står dock. 

Se Vindbruksplanen för mer information.
Planeringsunderlag

VINDBRUKSPLAN
Tematiskt tillägg till 
Översiktsplan, ÖP 2012

Härryda kommun

Antagandehandling
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Naturtillgångar

Skogsbruk
Mycket stora delar av kommunens markareal utgör viktiga pro-
duktionsområden för skogsbruket. Marken har varit föremål för 
intensivt skogsbruk under lång tid, varför det finns få opåver-
kade områden. Brukningsenheterna är relativt små med privat 
ägande och skogen sköts till största delen på ett småskaligt sätt. 

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsbruket. De har 
tagit fram målprogram och aktionsplan för skogsbruket i Västra 
Götalands län. Dessa beskriver hur skogsbruket ska kunna bedri-
vas effektivt med bevarande av biologisk mångfald och kultur-
miljövärden. I Naturvårdsplanen redovisas värdefulla skogsom-
råden liksom hur de skyddas.

För de marker som kommunen äger har en skogsbruksplan, an-
tagen 2003-12-15, tagits fram. Syftet med en skogsbruksplan 
är att få en sammanställning av det totala skogsinnehavet som 
underlag för åtgärdsbehov och identifiering av de områden som 
håller höga naturvärden.

Ett modernt skogsbruk kan stå i konflikt med frilufts-, natur- 
och kulturintressen. Kommunen kan inte direkt påverka det pri-
vata skogsbruket, men kan vid samråd med Skogsstyrelsen verka 
för hänsyn till viktiga natur- och kulturvärden. Kommunen kan 
också bilda naturreservat för särskilt värdefulla områden. Där 
skogsvårdslagen och allemansrätten inte räcker till för att säker-
ställa t ex tätortsnära friluftsområden kan kommunen behöva 
förvärva mark för att kunna prioritera rekreationsvärdet i sko-
gen. Det är viktigt för ett aktivt skogsbruk att hänsyn tas till dess 
behov av transporter.

Fotograf Karin Meyer. 
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Jordbruk
Jordbruket var under gångna sekler den dominerande näringen 
i hela landet, så även i Härryda kommun. Ett långt kulturarv är 
knutet till de gamla jordbruksmarkerna. Det är därför väsentligt 
att stödja fortsatt hävd av markerna i de bäst bevarade områdena. 
Vid annan användning av tidigare jordbruksmark kan man för-
söka bevara spår från förr t ex byggnaders placering i landskapet, 
vägar, gränsmarkeringar eller växtlighet.

Större sammanhängande jordbruksområden finns i Storåns dal-
gång och på drumlinen mellan Eskilsby och Huvdaby. Jordbru-
ket har här förutsättningar att leva vidare som näring. Båda om-
rådena är även utpekade i ”Kulturmiljöer i Härryda kommun”. 
Det är av största vikt att jordbruket i dessa områden och därmed 
kulturlandskapet kan bevaras. Jordbrukets intressen måste därför 
prioriteras högt.

Många av de mindre jordbruken i t ex Tahult och Benareby an-
vänds idag för hästhållning, vilket är positivt då markerna kan 
hållas öppna. I framtiden kan all odlingsmark, oavsett storlek, bli 
viktig för produktion av närodlade livsmedel. Naturbetesmark 
har också betydelse, då den kan användas för uppfödning av 
köttdjur. Jordbruksmark som hålls öppen har även ett estetiskt 
tilltalande värde för landskapsbilden. 

Inom utvecklingsområdet för Mölnlycke och Rävlanda föreslås  
viss exploatering av bostäder på jordbruksmark. Väster om Väg 
549 föreslås även exploatering av verksamheter på jordbruks-
mark. I dessa lägen har exploateringsintresset vägt tyngre än be-
varandeintresset av ett aktivt jordbruk. 

Grus- och bergtäkter
Det finns flera pågående grus- och bergtäkter i kommunen.
Länsstyrelsen prövar tillstånd för nya grus- och bergtäkter och 
gör då en avvägning mot andra intressen enligt miljöbalken. 

Storåns dalgång. 
Fotograf Karin Meyer.

Betande får.

Höbärgning.
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Vatten

Vattendirektivet 
Vattendirektivet, som är EU:s ramdirektiv för vatten, trädde i 
kraft år 2000. En helhetssyn av Europas och de enskilda länder-
nas vattenresurser ska skapas med hjälp av Vattendirektivet. De 
gemensamma insatserna ska bl a 

•	främja	hållbar	användning	av	vatten	
•	förhindra	att	vattenekosystemen	försämras	
•	minska	förorening	av	grundvattnet	
•	minska	utsläpp	av	farliga	ämnen	
•	minska	effekterna	av	översvämningar	och	torka	
•	underlätta	arbetet	med	att	uppnå	internationella	avtal	om	vat-

ten och även hav.
Sverige är indelat i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet 
i varje distrikt. Härryda kommun tillhör Västerhavets vatten-
distrikt. Vattendistrikten har fastställt fyra dokument som stöd 
för arbetet med att förbättra Europas vatten; Förvaltningsplan, 
Åtgärdsplan, Miljökvalitetsnormer och Miljökonsekvensbeskriv-
ning. Dokumenten gäller för perioden 2010-2015. Målet med 
vattendirektivet är att alla vatten ska uppnå minst god status 
under perioden 2015-2027. I åtgärdsprogrammet, som riktar 
sig till kommuner och myndigheter, beskrivs de åtgärder som 
bedöms nödvändiga för att de beslutade miljökvalitetsnormer-
na ska uppnås. Åtgärderna innebär dels att utveckla styrmedel 
och dels att åstadkomma konkreta förbättringar av vattenmiljön. 
Ett åtgärdsförslag anger att ”Kommunerna i samverkan med 
Länsstyrelserna, behöver utveckla vatten- och avloppsförsörj-
ningsplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk, kemisk och 
kvantitativ status”. 

Härryda kommun har tagit fram en Vattenförsörjningsplan och 
en Avloppsförsörjningsplan som ett pilotprojekt i samarbete med 
Länsstyrelsen och SWECO Environment AB.

Vattenförsörjningsplan
Vattenförsörjningsplanen antogs 2009-10-19 av Kommunfull-
mäktige. Med utgångspunkt från framtida exploatering och 
kommande vattenbehov har de resurser som kan tänkas vara in-
tressanta att nyttja för den allmänna dricksvattenförsörjningen 
analyserats med en planeringshorisont fram till år 2050. Vatten-
försörjningsplanen är ett underlag till översiktsplanen.

Tänkbara dricksvattenförekomster i kommunen har identifie-
rats. För var och en av dessa har man sedan gjort en bedömning 
av kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan, allmänna skydd 

Två barn leker i vattnet vid Sjöholmen. Fo-
tograf Monika Lundberg. 

Se Vattenförsörjningsplanen för mer infor-
mation.  Antagen 2009-10-19 av kommun-
fullmäktige.
Planeringsunderlag
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samt befintliga värden. Därigenom ges en bild av vilka vatten-
resurser som är lämpliga för nuvarande och framtida vattenför-
sörjning. I planen belyses även mål och åtgärder för hur vatten-
försörjningen skall tryggas för framtiden.

Vattenförsörjningsplanen avslutas med rekommendationer till 
översiktsplanen. Rekommendationer för varje område redovisas 
i kapitlet Bebyggelseutveckling i ÖP2012. De pågående och po-
tentiella vattenförekomster som nämns i planen är:

• Finnsjön är kommunens viktigaste pågående dricksvattentäkt. 
Tillrinningsområdet bör uppmärksammas som blivande vatten-
skyddsområde. 

• Hällingsjö och Rävlanda har pågående grundvattentäkter. 
Grundvattenförekomsterna har stor potential för utökad vatten-
täktverksamhet. 

• Gravsjön, Nordsjön, Östersjön, Västra Nedsjön och Ging-
sjön bedöms intressanta för framtida vattentäktverksamhet. 

• Aleslätten och Rya Hed är grundvattenförekomster som be-
döms intressanta för framtida vattentäktverksamhet. 

• Mölndalsån mellan Hindås och Rya bör uppmärksammas som 
intressanta för framtida vattentäktverksamhet, då den kan för-
stärka uttagskapaciteten i grundvattenförekomsterna Aleslätten 
och Rya Hed. 

• Västra Nedsjön ska komplettera framtida vattenförsörjning 
med ett nytt ytvattenverk och nya överföringsledningar mellan 
kommunens östra och västra delar.

Ett tillrinningsområde för en 
grundvattenförekomst är det om-
råde inom vilket nederbörden helt 
eller delvis tillförs magasin.

Ett avrinningsområde avgränsas 
av höjdryggar och är det område 
som ger vatten till ett ytvatten-
system.
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Avloppsförsörjningsplan
Avloppsförsörjningsplanen antogs 2011-06-20 av kommunfull-
mäktige. Planen syftar till att skapa förutsättningar för en lång-
siktigt hållbar avloppshantering, såväl inom som utanför kom-
munens nuvarande verksamhetsområden för VA, med en plane-
ringshorisont fram till år 2050.

Avloppsförsörjningsplanen är utgångspunkt för att prioritera 
vilka åtgärder som bör vidtas för att reducera recipienternas be-
lastning. Planen innehåller en beskrivning av nuvarande avlopps-
försörjning (spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättning-
ar samt framtida utveckling som påverkar avloppsförsörjningen. 
Utifrån dessa förutsättningar samt förekommande skyddsvärda 
områden och risker förknippade med avlopp görs en bedömning 
av recipienternas skyddsbehov och risknivå. Bedömningarna an-
vänds som underlag för förslag till mål och åtgärder på kort och 
lång sikt för allmän och enskild avloppsförsörjning. Åtgärderna 
omfattar t ex utbyggnad av kommunalt VA i områden som idag 
har enskilda anläggningar, inventering av enskilda anläggningar 
eller åtgärder för att förbättra kommunens spillvattensystem. 
För åtgärder på kort sikt (0-10 år) görs även en bedömning av 
kostnader. 

Avloppsförsörjningsplanen avslutas med rekommendationer till 
översiktsplanen. Rådasjön, Finnsjön, delar av Mölndalsån, Väs-
tra Nedsjön samt Storån är ytvattenrecipienter som har ett mått-
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Se Avloppsförsörjningsplanen för mer in-
formation. Antagen 2011-06-20 av kom-
munfullmäktige.
Planeringsunderlag
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ligt till högt skyddsbehov och som riskerar att påverkas negativt 
av spillvattenförsörjning. Recipienterna markeras som särskilt 
viktiga att skydda mot ytterligare belastning. Områden med all-
män och enskild spillvattenförsörjning som påverkar dessa reci-
pienter bör prioriteras i åtgärdsarbetet.

Slutsatserna i avloppsförsörjningsplanen är viktiga som underlag 
för prioritering av omvandlings- och förnyelseområden. Rekom-
mendationer för varje område redovisas i kapitlet Bebyggelseut-
veckling i ÖP2012.

Dagvatten
Härryda kommun har en dagvattenpolicy, antagen av kommun-
fullmäktige 2002-11-01. Den förordar att dagvattnet ska tas om 
hand lokalt där nederbörden faller eller smältvatten uppstår.  
Policyn har vidareutvecklats till en dagvattenstrategi som en del 
av avloppsförsörjningsplanen. Strategin beskriver en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering och lämnar exempel på tekniska lös-
ningar. Riktlinjer för dagvattenhantering i olika typer av om-
råden samt översiktliga riktlinjer för rening av dagvatten finns 
också med, liksom en checklista för fysisk planering, bygglov och 
exploateringsverksamhet samt ett schema över ansvarfördelning 
vid planering av nya områden.

I rekommendationer till översiktsplanen i slutet av avloppsför-
sörjningsplanen anges att Rådasjön, delar av Mölndalsån, Västra 
Nedsjön samt Storån är ytvattenrecipienter som har ett måttligt 
till högt skyddsbehov och som riskerar att påverkas negativt av 
allmän dagvattenförsörjning. Recipienterna markeras som sär-
skilt viktiga att skydda mot ytterligare belastning. Rekommenda-
tioner för nybyggnad i dessa områden redovisas i kapitlet Bebyg-
gelseutveckling i ÖP2012.

Avfall
Kommunerna inom Göteborgsregionen har gemensamt tagit 
fram en Avfallsplan med planeringshorisont 2020. Planen antogs 
av Kommunfullmäktige 2011-09-19. Ett av planens övergripan-
de mål är ”Robust avfallshantering” vilket berör den fysiska pla-
neringen. I den fysiska planeringen är avfallshantering i många 
avseenden en infrastrukturfråga där placering av behandlingsan-
läggningar, publika insamlingsplatser och påverkan från och på 
trafikplaneringen är centrala frågor. Det är viktigt att att soput-
rymmen och sopkärl placeras så att sopfordonen kommer fram 
på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att avfallshantering beaktas 
i inledningsskedet av planeringsprocessen.

Dokument rörande avfallshante-
ring:

• A2020 Avfallsplan för Göte-
borgsregionen, 2010 

• Handbok för avfallsutrym-
men Råd och anvisningar för 
transport, förvaring och di-
mensionering av hushållsavfall, 
rapport 2009, Avfall Sverige

• Föreskrifter om Hantering 
av avfall i Härryda kommun, 
2009-03-23

Sedumtak för hantering av dagvatten. Fo-
tograf Lars Rohdin.
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Totalförsvaret
I vissa fall kan riksintresset för totalförsvarets militära del redovi-
sas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. I Härryda kommun 
finns inga riksintressen som kan redovisas öppet. De områden 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet har oftast koppling 
till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. 

Riksintresset kan framför allt påverkas av uppförande av höga 
byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Försvarsmakten 
bör därför kontaktas i ett tidigt skede i sådana plan- och bygglo-
värenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre 
än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort. Alla ären-
den avseende höga objekt måste därför skickas på remiss till För-
svarsmakten.

De intressen som det militära försvaret har i kommunen finns 
redovisade hos Länsstyrelsen. I områdes- och detaljplanering ska 
intressena beaktas.
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Områden med särskilda risker

Skredrisker
En kommuntäckande inventering som redovisar bebyggda om-
råden som är aktuella för översiktlig stabilitetskartering gjordes 
2009 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den ska 
följas upp de närmaste åren. I avvaktan på denna uppdatering ska 
översiktlig stabilitetskartering från 1992 tillämpas.

Översvämningsrisk
En översvämningskartering daterad 2008-06-30 ger en indika-
tion på var det kan bli översvämningsproblem vid kraftiga regn. 
Den används vid den översiktliga planeringen. Vid detaljplane-
ring eller bygglov i dessa zoner krävs mer detaljerade beräkning-
ar av vattenståndet och en nogrann beskrivning av topografin.

Radon
En utredning av förekomsten av markradon i kommunen har 
gjorts och är senast uppdaterad 2006. Det finns några områden 
med normalrisk för radon. Frågan uppmärksammas vid detalj-
planering och bygglovsprövning.

Förorenad mark
En första inventering av områden med förorenad mark gjordes 
1998. Inventerade områden har indelats i fyra riskklasser. Läns-
styrelsen har sedan arbetat vidare med inventeringen. Ett tiotal 
objekt har bedömts som riskklass 2, d v s ”stor risk för omgiv-
ningspåverkan på kort eller lång sikt”. Härryda kommun har inte 
haft några områden med tung industri och har därför ganska få 
områden med förorenad mark.

Kommunen har gjort en inventering avseende bensinstationer 
nedlagda under perioden 1969-1994. Inventerade objekt anmäl-
des till SPI Miljösaneringsfond AB, vilket ledde till att vissa ob-
jekt sanerades.

En inventering av äldre avfallsupplag gjordes 1983 och komplet-
terades 1995. Tre av de inventerade upplagen klassades i risk-
grupp 2, vilket innebär att prov och kontrollmätningar behöver 
göras för att ta ställning till eventuella åtgärder och kontrollpro-
gram. Två upplag klassades i riskgrupp 3, vilket innebär behov 
av avstädning och övertäckning. Övriga klassades i riskgrupp 4   
d v s inget behov av åtgärder.

Luftföroreningar
Härryda kommun deltar i luftvårdsprogrammet i Göteborgsre-
gionen. Det är en plattform för luftkvalitetsarbete där regionens 
kommuner och en rad företag sammarbetar för att gemensamt 
kartlägga luftmiljön och arbeta för bättre luft. 
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Miljökvalitetsnormer

Regeringen har utfärdat en förordning (2001:527) om miljökva-
litetsnormer (MKN) för utomhusluft. Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljö samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Gällande nor-
mer överskrids för närvarande inte inom något bostadsområde i 
Härryda kommun. 

Buller och vibrationer
Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om Infrastrukturinrikt-
ning för framtida transporter, riktvärden för trafikbuller. Riktvär-
dena bör inte överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid 
nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 
Boverkets rekommendationer i publikationen Buller i planeringen 
– planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spår-
trafik Boverket Allmänna råd 2008:1 ska följas. 

I publikationen Järnvägen i samhällsplaneringen (Banverket  2009) 
finns riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 
1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbo-
städer och vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyg-
gelse uppförs vid järnvägen.

Buller från vägar 
Längs de större vägarna i samhällena Mölnlycke och Landvet-
ter finns bullerstörda områden. År 2009 tog Sektorn för Sam-
hällsbyggnad fram publikationen ”Bullerutredning Mölnlycke – 
Framtagande av åtgärdsförslag för buller inom tätorten” (2009:02). 
I denna ges förslag till bullerreducerande åtgärder längs större 
gator och vägar med syfte att förbättra bullersituationen inom 
Mölnlycke tätort. 

I publikationen Vägtrafikbuller 2002, finns dokumentation sam-
lad över de aktuella bullerutredningarna som gjorts av Härryda 
kommun. Även de bullervärden som har uppmätts vid olika fast-
igheter i kommunen finns redovisade i detta dokument. 

Flygbuller
Den mellersta delen av Härryda kommun är influensområde för 
Landvetter flygplats. Riktvärden för flygbuller motsvarar de vär-
den som finns för trafikbuller. 

Tågbuller
År 1994 gjordes en översiktlig bullerutredning för järnvägs-
sträckan Göteborg-Grimsås, där järnvägen genom Härryda 
ingår.

Riksdagens riktvärden för trafik-

buller 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inom-
hus

45 dBA maximal ljudnivå inomhus 
nattetid

55 dBA ekvivalent ljudnivå utom-
hus (vid fasad)

70 dBA maximal ljudnivå vid ute-
plats i anslutning till bostad
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Illustration ur Riskhantering i detaljplaneprocessen. 
Källa: www.lanstyrelsen.se, 2011-06-17

Transporter av farligt gods
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 
har gemensamt givit ut en publikation som heter Riskhantering i 
detaljplaneprocessen, riskpolicy för markanvändning intill transportle-
der för farligt gods. Denna används som underlag för bedömning 
av riskanalys.

Väg 40 är primärled för transport av farligt gods. Väg 156 är se-
kundärleder för transport av farligt gods.

Härryda kommun har tagit fram två olika riskanalyser för järn-
vägen för tre olika platser i kommunen. Enligt dessa bör bebyg-
gelse generellt inte placeras närmare järnvägen än 30 m och ny 
bostadsbebyggelse inte placeras närmare järnvägen än 80 m.

platsmark och kvartersmark för all-
mänt och enskilt ändamål (4). Zon-
indelningen (figur 2) hanterar endast 
kvartersmark. Vad gäller allmän plats-
mark i en plan bör områden närmast 
riskkällan, i detta fall transportleden, 
begränsas så att de inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse. Områden 
i direkt anslutning till riskkällan bör 
inte heller exploateras på sådant sätt 
att ett eventuellt olycksförlopp kan 
förvärras. Hårda konstruktioner eller 
motsvarande som kan orsaka skada 
på eventuellt avåkande fordon bör 
undvikas.

Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen beaktas i fram-
tagandet av detaljplaner inom 150 
meters avstånd från en farligt gods-
led. Avståndet är valt utifrån regio-
nala förutsättningar som framför allt 
råder i de tre storstäderna avseende 
transporter av farligt gods (5, 6, 7). 
Riskpolicyn hindrar inte att lokala 
riktlinjer används som instrument 
i riskhanteringsprocessen. För att 
åstadkomma en lämplig markanvänd-
ning i förhållande till transportleden 

Riskhanteringsavstånd 150 m 

Zon A  Zon B Zon C

L – odling  G – bilservice  B – bostäder

P – parkering (ytparkering)  J – industri  C – centrum

T – trafik K – kontor D – vård

N – friluftsområde  U – lager  H – övrig handel

   (t.ex. motionsspår) N– friluftsområde (t.ex. camping)  R – kultur

  P – parkering (övrig parkering)  S – skola

  E – tekniska anläggningar  K – hotell och konferens 

  H – sällanköpshandel Y – idrotts- och sportanläggningar 

  Y – idrotts- och sportanläggningar       (arena eller motsvarande)

        (utan betydande åskådarplatser)

 

Figur 2. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna 
representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för 
farligt gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan risk-

bilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändning-
ens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra 
olika zoner.

och eventuell framtida förändring av 
denna är det dock viktigt att hänsyn 
tas till den riskbild som råder i aktu-
ellt område. Persontäthet och explo-
ateringsgrad är exempel på faktorer 
som påverkar risknivån, precis som 
ålderssammansättning, nedsatt rörel-
seförmåga, språksvårigheter, lokal-
kännedom, medvetenhet om olycka 
etc. En lämplig lokalisering innebär 
att hänsyn även tas till platsens unika 
förhållanden så som topografi, mete-
orologi, bebyggelsens placering inom 
planområdet samt dess yttre och inre 
utformning.

För att uppnå rätt detaljeringsgrad 
i riskhanteringsarbetet är det lämp-
ligt att kontakt tas med den lokala 
räddningstjänsten. Den kan ofta bistå 
med information om riskkällor och 
vara till hjälp vid tidiga bedömningar 
om huruvida riskkällor kan påverka 
planerat område. Detta gör att den 
enskilde planförfattaren i många fall 
kan hantera riskfrågorna själv. Om 
riskkällan uppenbart inte kan påverka 
planerat område är vidare riskhante-
ring inte nödvändig och riskhante-

ringsprocessen stannar då vid detta 
konstaterande. Det är dock viktigt 
att ställningstagandet framkommer i 
planhandlingarna. I de fall en detal-
jerad riskbedömning krävs bör den 
genomföras av en person med spe-
cialistkompetens. För att underlätta 
riskhanteringen, i sådana fall, kan 
stadsbyggnadskontoret tillsammans 
med räddningstjänsten arbeta fram 
ett dokument som kan utgöra under-
lag för upphandling och granskning 
av riskbedömningar (8). 

Detaljplaneprocessen 

Hälsa och säkerhet ska beaktas så 
tidigt som möjligt i detaljplaneproces-
sen, helst redan genom kommunala 
riskinventeringar i översiktsplanar-
betet, samt i kommunala risk- och 
sårbarhetsanalyser.

Programsamråd
I detaljplaneprocessens programsam-
råd bör det visas att riskhanterings-
processen påbörjats. Vissa delar av 
riskbedömningen kan redovisas fullt 
ut medan andra delar endast beskrivs 
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Högspänningsledningar
Boverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Socialstyrel-
sen, Elsäkerhetsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten givit ut 
en skrift om magnetfält och hälsorisker. Ett av råden är: ”Undvik 
att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggning-
ar som ger förhöjda magnetfält.” Det finns dock inga fastlagda 
rekommendationer om minsta tillåtna avstånd till högspän-
ningsledningar. 

Svenska Kraftnät har en policy för magnetfältsnivåer där män-
niskor bor eller varaktigt vistas nära ledningar som säger ”vid 
planering av nya växelströmsledningar utgår Svenska Kraftnät 
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bostäder 
eller där människor vistas varaktigt”. Enligt Svenska Kraftnäts 
generella beräkningar ska ny bebyggelse inte placeras närmare 
än 130 m från en 400 kV ledning.

Höga anläggningar
Inom flygets influensområde för flyghinder kan höga anlägg-
ningar som vindkraftverk, master, torn och andra höga byggna-
der innebära fysiska hinder för luftfarten. Vid planering av så-
dana anläggningar ska samråd ske med Trafikverket. 

Alla objekt högre än 20 m utanför tätort och 50 m inom tätort 
ska skickas på remiss till Försvarsmakten.

Master och torn med basstationer för mobiltelefoni ska placeras 
så att de inte dominerar i landskapsbilden. 

Räddningstjänst
Delar av föreslagna utbyggnadsområden i översiktsplanen är 
områden som kommer att ligga utanför 10 minuters insatstid 
för Räddningstjänsten. Stora delar av kommunen saknar tillgång 
till Räddningstjänstens höjdfordon inom 10 minuters insatstid. 
Dessa förutsättningar ställer särskilda krav på utformningen av 
bebyggelsen. Vid planering av nya bostads- och verksamhetsom-
råden ska samråd med Räddningstjänsten ske. Vid planering av 
nya bostads- och verksamhetsområden kommer brandvattenför-
sörjning generellt att ske med s k alternativsystem, som är en in-
sats där räddningsfordonet medför släckningsvatten i kombina-
tion med brandposter där räddningsfordonet kan hämta vatten.

Mobilmast i Mölnlycke företagspark.              

För mer information om riktlinjer 
rörande högspänningsledningar se:

http://www.stralsakerhetsmyndig-
heten.se/Allmanhet/Magnetfalt-
-tradlos-teknik/Magnetfalt/Halso-
risker/
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Hästhållning
Härryda är en hästrik kommun. Det upplever många som posi-
tivt och hästar hjälper till att hålla ängs- och hagmarker öppna.  
Hästar nära bostäder har dock på flera håll orsakat problem i 
form av olägenheter så som lukt, flugor och spridning av hästal-
lergen. Som vägledning vid planering av bostäder i områden där 
det finns hästar används Boverkets rapport 2011:6 Vägledning för 
planering för och invid djurhållning. 

Fotograf Anna Ström.               
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Mellankommunala frågor

Mölndal
• Rådasjön är vattentäkt för Mölndals kommun. Ledningar för 
reservvattenförsörjning finns mellan kommunerna.

• Naturreservat för områdena runt Rådasjön berör både Här-
ryda och Mölndals kommun. Pågående naturreservatsbildning 
kring Hårssjön berör båda kommunerna. Naturområdet ingår i 
den gröna kilen i Göteborgsregionens strukturbild.

• För friluftsområdet vid Finnsjön finns en fördjupad översikts-
plan som upprättats gemensamt av båda kommunerna. 

• Kommunerna Härryda, Mölndal och Göteborg har gemen-
samt arbetat med översvämningsrisken utmed Mölndalsån.

• Götalandsbanans sträckning Almedal-Mölnlycke utreds för 
närvarande av Trafikverket. 

Göteborg
• Rådasjön är reservvattentäkt för Göteborgs stad. 

• Delsjöreservatet ligger delvis inom Härryda kommun.

Partille
• Härryda kommun planerar utbyggnad av bostäder vid Stora 
och Lilla Hålsjön på gränsen mot Partille kommun. På andra 
sidan gränsen har Partille kommun de senaste decennierna gjort 
stora bostadsutbyggnader längs Öjesjövägen. Ytterligare ut-
byggnader är planerade.

• Ledningar för reservvattenförsörjning finns mellan kommu-
nerna.

• En mindre del av Maderna ligger i Härryda kommun. Där hål-
ler Länsstyrelsen på att bilda ett naturreservat.

•	 Trafikverket har under en lång tid utrett möjlighetern att 
bygga en tvärförbindelse mellan Väg 40 och E20. Ett trafikmot 
och mindre omdragning av väg 549 inom Härryda kommun är 
godkänd och klar att bygga ut.

Lerum
• St Stamsjön och Öxsjön är vattentäkter för Lerum. Skydds-
område för ytvattentäkterna har bildats. Kommunalt vatten och 
avlopp håller på att byggas inom avrinningsområdet i  Lerums 
kommum. Enskilda avlopp i norra Skårtorp vid Sandsjön ligger 
inom avvattningsområdet.  Kommunalt vatten och avlopp plan-
eras för utbyggnad på 10-20 års sikt. 
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• Det regionala friluftsområde, Härskogen, ligger på båda sidor 
av gränsen mellan Lerums och Härryda kommun. 

Bollebygd och Mark
• Inom samarbetet BoHäM (Bollebygd, Härryda och Marks 
kommun) pågår ett samarbete kring utveckling av områdena i 
anslutning till Götalandsbanan.

• Västra och Östra Nedsjön på gränsen mot Bollebygds kom-
mun är reservvattentäkt för Göteborgs stad och kommer att ut-
göra vattentäkt för Häryda kommun.

• Storåns dalgång, som går genom Bollebygd, Härryda och 
Marks kommun, har stora kulturvärden som bör värnas.

Gisslebäcken på gränsen mellan Härryda och Marks kommun.          
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Björketorp

Furuberg

Rävlanda
Bråtared

Björboås

RyaTahult
Skårtorp

Gökskulla

Landvetter

Benareby

Assmundstorp
Snåkered

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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Eskilsby-Snugga

Härryda
Rya

Hindås

Stora
Bugärde

Hällingsjö

Rävlanda

Mölnlycke

Tahult Landvetter

Nya Långenäs

Benareby

Björröd

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.

Rya

Hindås

Rävlanda

Hällingsjö

Stora
Bugärde

Eskilsby-Snugga

Mölnlycke

Tahult Landvetter
Härryda

Björröd
Nya Långenäs

Benareby
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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.
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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. 

Hällingsjö

Rävlanda

Stora
Bugärde

Rya

HindåsLandvetter
Härryda

Tahult

Björröd

Mölnlycke

Benareby

Eskilsby-Snugga

Nya Långenäs
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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: 

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN
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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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MÖLNLYCKE
 Fotograf Magnus Nordin
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Historia
Nuvarande Mölnlycke var ett av de tidigt uppodlade områdena 
längs Mölndalsån. Under 1600- och 1700-talet lydde de flesta 
gårdar i Råda socken under storgodset Råda Säteri. Under 1700- 
och 1800-talet köpte förmöget folk från Göteborg flera gårdar 
bl a Råda Säteri, som omgestaltades till en herrgård efter tidens 
högreståndsideal.

Under industrialiseringen utvecklades virkeshandel och en tidig 
trädgårdshantering. Slutligen blev det textilindustrin som fick 
stor betydelse för socknens utveckling. Mölnlycke Väfveri AB 
grundades i mitten av 1800-talet och textilindustrin dominerade 
sedan samhället i nära 100 år. 

Bolaget byggde arbetarbostäder för sina anställda när industrin 
utvecklades. Vid sekelskiftet började enstaka egnahem dyka upp. 
Bostäderna byggdes i första hand i Hönekulla vid Östgårdsliden 
(Benarebyvägen vid Folkets hus). Allt eftersom verksamheten 
växte byggdes fler bostäder, många gånger provisoriska då det 
rådde bostadsbrist. Det första hyreshuset, med en hyresstiftelse 
bildad av kommunen och HSB, byggdes vid Centralvägen 1949. 

Under 1950-talet var inflyttningen till Göteborgsregionen stor. 
Kommunerna kring Göteborg planerade för fortsatt byggande 
av bostäder och industrier. I början av 1960-talet utreddes var 
ny mark kunde tas i anspråk för bostäder. Resultatet blev att bo-
stadsområdet Säteriet byggdes i slutet av 1960-talet.

Bebyggelsen har kompletterats genom åren med såväl småhus 
som fritidshus, då Mölnlycke i stora delar utgjort en förort till 
Göteborg från 1960-talet. Efter 1970-talet tillkom stora bo-
stadsområden och de senaste 10 åren har Mölnlycke alltmer 
vuxit fram som småstad.

MÖLNLYCKE

Mölnlyckes bebyggelseutveckling från 1950-2010. Ny bebyggelse redovisas med orange färg.

1950 1975

M lnlycke
1950

M lnlycke
1975
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Mölnlycke idag
Topografin i Mölnlycke är kuperad och omväxlande. Land-
skapet växlar mellan öppet och slutet, blandat med öppna vat-
tenytor och dramatiska branter. Bebyggelsen omges av fina och 
promenadvänliga skogsområden varav Rådasjöns naturreservat 
och Wendelsbergsområdet är två av de viktigaste. Det finns flera 
sjöar i omgivningarna och Mölndalsån rinner genom Mölnlyck-
es centrala delar. Gröna ytor, både naturliga och anlagda, varvas 
med bebyggelsen.

Mölnlycke har en stor andel villabebyggelse. I tätortens centra-
la delar och i en del nyare bostadsområden finns inslag av lite 
högre bebyggelse. I de centrala delarna är även tätheten större. 
Utmed Väg 40 och Boråsvägen är ortens industri- och verksam-
hetsområden huvudsakligen lokaliserade. Mölnlycke fabriker 
ligger dock vid Mölndalsån. 

Det finns höga naturvärden i Mölnlycke. I ortens nordvästra 
delar ligger Delsjöns naturreservat, i dess västra delar Rådasjöns 
naturreservat och i dess södra och nordöstra delar håller Läns-
styrelsen på med naturreservatsbildningar, vars avgränsningar 
ännu inte är fastlagda. 

Service
I centrala Mölnlycke finns en väl utbyggd kommersiell och soci-
al service. Här finns livsmedelsbutiker, apotek, detaljhandel, bib-
liotek, vårdcentral, äldreboenden, skolor m m. Vård och omsorg 
liksom närservice finns även i andra bostadsområden på orten. 
Mölnlycke är den ort inom Härryda kommun som har den bäst 
utbyggda kommersiella servicen. Livsmedelsbutikerna klarar sig 
bra i konkurrensen från regionen, medan det kan vara svårare 
för detaljhandeln.

I Mölnlycke centrum finns service inom 
gångavstånd för många människor.

Schematisk bild över Mölnlycke med dess 
omgivande skogsområden och närliggande 
sjöar.
Källa: Grön plan

1995 2010

M lnlycke
1995

M lnlycke
2010
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Allmänna kommunikationer
Kollektivtrafiken är väl utbyggd i Mölnlycke. I centrala Möln-
lycke finns bussterminal och tågstation. Även andra delar av 
orten trafikeras av en god turtäthet i busstrafiken, lokalt som re-
gionalt.

Vägar
Delar av vägsystemet i Mölnlycke har enskild väghållning. Kom-
munen ska genom succesiv planläggning föra över väghållaran-
svaret från enskilt till kommunalt inom tätbebyggt område. Se-
karta nedan. 

Vatten och avlopp 
Finnsjön är vattentäkt för en stor del av kommunen. Det är där-
för av stor vikt att den skyddas från påverkan. Områden med en-
skilda spillvattenanläggningar inom Finnsjöns vattenskyddsom-
råde bör prioriteras för utbyggnad av kommunalt avlopp. 

Vägar (orange färg) inom tätbebyggt område (röd färg), vilka förvaltas av vägför-
eningar.

Vägar med enskilt huvudmannaskap där ett 
kommunalt vägövertagande ska ske:

- Skolvägen vid Ekdalaskolan

- Hönekullavägen, verksamheter

- Hönekullavägen, väster om Råda Stocksvägen

- Tamburinvägen, Pianovägen, Gitarrvägen 

- Violinvägen

- Basunvägen

- Alhagen

- Oskar Lundgrens väg

- Rådavägen, Kullbäckstorpsvägen, Vällkullevägen, 
  Sjökullevägen

- Tjäderstigen

- Hagaslätt

- Gärdet

- Granviksliden

- Törnrosvägen

- Kindbogården

- Lyckevägen

- Råda Stocksvägen

- Vällsjövägen

- Nordöstra Pixbo, längs Rådavägen

- Sydvästra Pixbo, Kullavägen, Heymans väg, 
  Björnvägen



79ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING
MÖLNLYCKE

Inom utvecklingsområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. De flesta markområden i Mölnlycke är idag ianspråkstag-
na för bebyggelse eller natur och parker. Förtätning kan t ex ske 
genom ändrad användning, genom byggnation av lucktomter 
och genom en mer yteffektiv bebyggelse såsom flerbostadshus 
och i viss mån radhus. Förtätning ses särskilt positivt inom en 
600 meters zon från Mölnlycketerminalen. Inom utvecklingsom-
rådet finns även två större markområden som skulle vara möjliga 
att exploatera, Södra Kullbäckstorp på gränsen mot Mölndals 
stad i söder och Hålsjöområdet på gränsen mot Partille kommun 
i norr. 

Mölnlycke centrum
Det senaste decenniet har Mölnlycke centrum utvecklats med 
bostäder och service.  Fortsatt utveckling är planerad. Ett pro-
gram för utveckling av norra centrum ska tas fram för att bl a 
studera möjligheterna till förtätning och ombyggnation av be-
byggelsen med bostäder och ytterligare service. Andra frågor 
som ska ingå i programmet är tillgång till grönska, trafik och 
gestaltning av stadsmiljön. 

Götalandsbanans sträckning genom Mölnlycke centrum förut-
sätter att fler spår byggs så att tåg kan stanna till och passera 
varandra i höjd med befintligt stationsläge. Ytterligare två till tre 
spår kan komma att byggas ut. Det medför att befintlig bebyg-
gelse utmed en c a 1 500 m lång sträcka kommer att beröras, 
då breddning och avsmalning av befintligt spårområde behö-
ver påbörjas en sträcka före stationsläget. Vissa byggnader kan 
behöva rivas och andra verksamheter omlokaliseras. I samband 
med spårutbyggnaden kan även Mölnlycke resecentrum komma 
att behöva förnyas.

Vid Djupedals idrottsplats
Djupedalsängsvägens sträckning ska ändras och korsningen mel-
lan Djupedalsängsvägen och Benarebyvägen ska byggas om och 
placeras väster om nuvarande korsning. Ett område för bostä-
der kommer att frigöras där nuvarande Djupedalsängsvägen lig-
ger. Förslagsvis bör någon form av tätare bebyggelse uppföras 
på denna plats. En grannskapspark kan skapas i anslutning till 
idrottsplatsen för att ta tillvara platsens attraktionskraft för när-
boende. Området är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort 
sikt” på markanvändningskartan.

Mölnlycke fabriker
Mölnlycke fabriker, vid Mölndalsån nordost om Massetjärn, var 
med sin textilindustri ortens nav under ca 100 år. Fortfarande 
är fabriksområdet en betydande arbetsplats, men idag används 

Flygfoto över Nysäter I bakgrunden syns 
bostadsområdet Långetjärnshöjd. 

Se Grön plan för mer information.
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lokalerna av ett flertal olika verksamheter. Mölnlycke fabriker 
finns med i Kulturmiljöplanen. 

Befintlig struktur ska utvecklas genom komplettering med kon-
torslokaler, handel och bostäder. Bostäderna bör bestå av en 
blandad och relativt tät bebyggelse. Området är redovisat som 
”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan. 

Föreslagen exploatering berör naturområden med hänsynsnivå 
2 i Naturvårdsplanen. Utbyggnaden finns upptagen  som ett 
undantag från riktlinjen rörande hänsynsnivå 2. I detta fall har 
exploateringsintresset bedömts väga tyngre än bevarandeintres-
set av värdefull natur. Enligt undantaget ska kommunen i största 
möjligaste mån bevara utpekade naturvärden.

Väster om Långetjärn
Väster om Långetjärn, vid Benarebyvägen, finns ett område med 
ett femtontal bostäder. Här behöver trafiksituationen ses över 
och kommunalt vatten och avlopp byggas ut. I samband med att 
planläggning sker kan ett tiotal byggrätter tillkomma. Området 
är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markan-
vändningskartan.

Säteriet 
Säteriet är ett stort bostadsområde som byggdes i slutet av 1960-
talet - början av 1970-talet. Bostadsområdet ligger mellan Bor-
åsvägen i norr och Säterivägen i söder och gränsar direkt till Rå-
dasjöns naturreservatsområde. Säteriet är ett miljonprograms-
område. Kommunen studerar tillsammans med bostadsföretaget 
Förbo möjligheterna att förtäta området samt att komplettera 
bostadsutbudet med fler boende- och upplåtelseformer. Områ-
det är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på mark-
användningskartan.

Bråta 
Väster om Bråta By finns öppen jordbruksmark. Översiktspla-
nen föreslår exploatering av denna miljö med bostäder. Områ-
det ligger nära Väg 40 och Boråsvägen, vilket kan medföra bul-
lerstörningar. I utsatta lägen kan verksamheter vara lämpliga. 
Byggnaderna kan även fungera som skydd mot bullret. Området 
är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markan-
vändningskartan.

Valborgs kulle
Norr om Kvarnbacken ligger ett kontorshus delvis ombyggt till 
skola. Norr om kontorshuset finns ett relativt kuperat skogsom-
råde som sträcker sig norrut till bostäderna vid Tamburinvägen 
och Näverlursvägen. Öster om kontorshuset finns ett flackare 
område som ansluter till Båtsmanstorpet. Området kan bebyg-

Säteriets bostadsområde.

Se Naturvårdsplanen för mer 
information.

Se nummer 5 i Kulturmiljöplanen 
för mer information.
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gas med bostäder som anpassas till terräng och övriga naturliga 
förutsättningar. Vissa skogspartier ska sparas. Området kan an-
göras flera håll och ska i möjligaste mån kopplas samman med 
omkringliggande bostadsområden. Området är redovisat som 
”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.

Valborgs ängar
Valborgs ängar ligger norr och väster om Mölndalsvägen och ut-
görs av öppna ängar. Områdets strategiska läge i närhet till kol-
lektivtrafik och service gör att delar av området är lämpligt för 
utveckling av bostäder. Ett mindre område i norr är redovisat 
som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskar-
tan.

Två av utredningsalternativen för Götalandsbanans sträckning 
Almedal - Mölnlycke berör Valborgs ängar. Troligtsvis kommer 
järnvägsdragningen att ske under jord. Frågan kommer att utre-
das i framtida planläggning.

Södra Kullbäckstorp
Exploateringsområdet Södra Kullbäckstorp utgörs av området 
söder om Mölndalsvägen beläget mellan Kobackavägen i väster 
och Göteborgs djurskyddsförening i öster. Områdets avgräns-
ning i söder är ännu inte helt fastlagd, då Länsstyrelsen håller 
på med en naturreservatsbildning för Rambo mosse och Hårs-
sjöområdet. Östra delen av området är redovisad som ”Utbygg-
nadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan, medan 
övrig del är redovisad som ”Utbyggnadsområde på lång sikt”. 
Bostadsbebyggelsen bör innehålla mindre inslag av verksam-
hets- och kontorsbebyggelse. 

Kommunal gata samt kommunalt vatten och avlopp ska byggas 
ut för befintlig bebyggelse vid Enebackevägen. Möjligheterna 
till förtätning ska studeras.

Två av utredningsalternativen för Götalandsbanans sträckning 
Almedal - Mölnlycke berör Södra Kullbäckstorp. Troligtsvis 
kommer järnvägsdragningen att ske under jord. Frågan kommer 
att utredas i framtida planläggning.

Föreslagen exploatering berör naturområden med hänsynsnivå 
2 i Naturvårdsplanen. Utbyggnaden finns upptagen  som ett un-
dantag från riktlinjen rörande hänsynsnivå 2. I detta fall har ex-
ploateringsintresset bedömts väga tyngre än bevarandeintresset 
av värdefull natur. Enligt undantaget ska kommunen ta största 
möjligaste hänsyn till utpekade naturvärden i området. Vidare 
ska kommunen visa att en exploatering kan ske utan att natur-
värdena i angränsande hänsynsnivå 1-område påtagligt skadas. 
Utpekade naturvärden ska i möjligaste mån bevaras. En miljö-
konsekvensbeskrivning ska tas fram tidigt i planprocessen. 

Se Naturvårdsplanen för mer 
information.
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Stora och Lilla Hålsjön
Exploateringsområdet vid Hålsjöarna ligger på gränsen mot 
Partille kommun norr om Väg 40. Delar av området har höga 
naturvärden. Länsstyrelsen håller på med en naturreservatsbild-
ning vars avgränsning ännu inte är fastlagd. Preliminärt omfattar 
reservatat området öster om exploateringsområdet och ett om-
råde mot Väg 40. 

Den del av exploateringsområdet som ligger närmast Nya Öjer-
sjövägen är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt”, på 
markanvändningskartan medan övrig del är redovisad som ”Ut-
byggnadsområde på lång sikt” . Markerat utbyggnadsområde 
utgör en grov gräns för det område som kan bli aktuellt för ut-
byggnad. Vid framtida planläggning kommer avvägning mellan 
exploatering och bevarande, exakt avgränsning av området samt 
fördelning mellan bostäder, service och verksamheter att stude-
ras i detalj. 

Trafikplatsen Mölnlyckemotet utgör idag den enda möjligheten 
för ett större bilflöde att korsa Väg 40. Möjligheterna att koppla 
samman föreslaget utbyggnadsområde vid Stora och Lilla Hål-
sjön med Mölnlycke centrum med en vägkoppling över/under 
Väg 40 till Allén ska studeras. Vidare bör väganslutningar till 
Väg 548 i Partille kommun möjliggöras. Detaljerade vägutred-
ningar kommer att tas fram i samband med planering för bostä-
der och verksamheter vid Stora och Lilla Hålsjön. Ett samarbete 
mellan Partille och Härryda kommun har inletts.

Kindbogården, Gärdet, Hagaslätt m fl
För områden där kommunen inte är huvudman för allmän plats 
ska nya detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap upprät-
tas. Möjligheterna till förtätning av bebyggelsen ska studeras i 
planarbete. Gällande detaljplaner (tidigare byggnadsplaner) är 
oftast gamla och bebyggelsen avviker mycket från planerna. En 
samlad översyn behöver därför göras. Se sid 78.

Fokusområden för grönytor
De områden som är redovisade som fokusområden för grönytor  
i Grön plan är Pixbo dammar, Långetjärnsbäcken, Wendelsbergs 
dammar, Hulebäcken, Wolffs kulle och  parken runt Massetjärn.                                                                           

Verksamhetsområden

Mölnlycke företagspark 
Företagsparken norr om Väg 40 har byggts ut i etapper under 
det senaste decenniet. Efterfrågan på mark är fortfarande stor, 
varför området föreslås växa österut längs med Väg 40. Ytterli-
gare mark reserveras i översiktplanen för en fortsatt utbyggnad 

Se Grön plan för mer information.
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mot öster. Området är redovisat som ”Utbyggnadsområde på 
kort sikt” på markanvändningskartan.

Bråta industriområde
I takt med att bergtäktsverksamheten i Bråta avslutas kan mar-
ken fortsätta att utvecklas för industriändamål. Området öster 
om bergtäkten är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort 
sikt” och grustaget väster därom är redovisat som ”Utbyggnads-
område på lång sikt” på markanvändningskartan.

Utanför utvecklingsområdet
Söder och öster om utvecklingsområdet finns tidigare fritidshus-
bebyggelse i naturskön miljö. Stora delar av dessa områden har 
enskilda spillvattenanläggningar. Vägstandarden är ofta lägre än 
inne i samhället. Befolkningsunderlaget är inte tillräcklig för en 
väl utbyggd kollektivtrafik och närservice. Väl utbyggd service 
finns i Mölnlycke centrum.

Områden kring Finnsjön
Tre äldre fritidshusområden med enskilda avloppsanläggningar 
ligger vid Finnsjön, som är kommunens viktigaste dricksvatten-
täkt. I Avloppsförsörjningsplanen föreslås att kommunalt vatten 
och avlopp byggs ut inom 10 år. Områdena är redovisade som 
”Omvandlingsområde på kort sikt” på markanvändningskartan. 
Dagvattenhantering måste också uppmärksammas vid en ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp. I samband med VA-
utbyggnaden får kommunen ta ställning till om detaljplaner med 
större byggrätter ska upprättas. Nya bostäder ska inte tillkomma 
p g a närheten till vattentäkten. 

Norra Benareby
Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut i området norr om 
Abborrtjärn. Ny detaljplan för helårsbostäder ska upprättas. 
Området är redovisat som ”Omvandlingsområde på kort sikt” på 
markanvändningskartan.

Södra Benareby
En del av bebyggelsen i Södra Benareby ligger inom Finnsjöns 
tillrinningsområde. I Avloppsförsörjningsplanen föreslås att 
kommunalt vatten och avlopp byggs ut inom 10 år. Eftersom 
området är stort och utstpritt bedöms utbyggnad kommunalt 
vatten och avlopp ta längre tid än 10 år. Av denna anledning har 
områdena redovisats som ”Omvandlingsområde på lång sikt” på 
markanvändningskartan. Nya bostäder ska inte tillåtas.

En del av Benareby finns med i Förslag till kulturmiljöplanen 
som en tät bymiljö utmed Yxsjöns strand. 

Se Avloppsförsörjningplanen och 
Vattenförörjningsplanen för mer 
information.

Se nummer 8 i Kulturmiljöplanen 
för mer information.
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Historia
Områden längs Mölndalsån med god jordbruksmark blev be-
folkade redan för ca 5000 år sedan. Landvetter var år 1548 den 
största byn i nuvarande Härryda kommun. Kyrkan, som var den 
självklara samlingspunkten, låg här. Landvetter var centralort i 
Landvetter socken i Sävedals härad. Västgötavägen mellan Gö-
teborg och Borås gick genom Landvetter, där det fanns ett gäst-
giveri.

Jordbruket förblev den dominerande näringen fram till mitten av 
1900-talet. På 1890-talet byggdes järnvägen ut och ny bebyggel-
se placerades runt stationen. Efter andra världskriget förbättra-
des kommunikationerna och det blev möjligt att bo i Landvetter 
och arbeta i Göteborg. På 1950- och 1960-talen byggdes flera 
fritidshusområden kring Landvetter. Dessa områden har sena-
re utvecklats till att användas som helårsboende. På 1970-talet 
byggdes Väg 40 rakt igenom Landvetter och delade samhället i 
två delar. Ett nytt centrum byggdes norr om den nya vägen och 
ny förortsbebyggelse utvecklades.

Landvetter idag
De branta sluttningarna som omger Landvetter är skogsbe-
klädda och skapar en lummig inramning till bebyggelsen. Grön-
strukturen i orten karaktäriseras av sammanhängande gröna 
stråk som har kontakt med omgivande natur. Landvetter omges 
av friluftsområden; i väster av Gallhålans naturreservat, i norr av 
Härskogen och i öster av Landehof. 

LANDVETTER

Schematisk bild över Landvetter. Kupe-
rad skogsbeklädd terräng runt samhället     
skapar en lumig inramning.
Källa: Grön plan

1950 1975

Landvetters bebyggelseutveckling från 1950-2010. Ny bebyggelse redovisas med orange färg.

Eskilsby-Snugga
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Mölnlycke
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Västgötavägen som gick genom Landvet-
ter.
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Bebyggelsen i de centrala delarna av Landvetter är huvudsakli-
gen från 1970-talet och framåt. Landvetter består generellt av 
tät och låg bebyggelse. Även i centrum är det få byggnader som 
har fler än två våningar.

Väg 40 funger som är en barriär genom hela Landvetter. Söder 
om vägen finns Landvetters gamla centrum och norr om vägen 
finns ett nyare centrum som byggdes på 1970-talet. Även Möln-
dalsån och järnvägen har barriäreffekt, då de går genom samhäl-
let i östvästlig riktning.

Service 
I Landvetter finns förskolor och skolor för barn upp till årskurs 
9. I Landvetters centrum finns bl a livsmedelsbutik, restaurang-
er, bibliotek, vårdcentral. Landvetter är lokalt centrum även 
för flera omkringliggande områden t ex Tahult, Björröd och 
Gökskulla.

Allmänna kommunikationer
I Landvetter centrum ligger kommunens viktigaste kollektivtra-
fikknutpunkt med bussar i både lokal- och regionaltrafik. Land-
vetter resecentrum har direktförbindelser med de flesta tätorter 
i kommunen. Från centrum går även bussar mot bl a Göteborg, 
Borås och Partille.  

Vägar
Den omfattande trafiken på Väg 40 och terrängförhållandena-
gör att många bostäder är bullerstöra. En kartläggning av bul-
lernivåerna håller på att tas fram av  COWI. Förslag till åtgärder 
ska tas fram. 

1995 2010

Kapell i Landvetter. 
Fotograf Lennart Johansson.

Landvetter
1995

Landvetter
2010
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Inom utvecklingsområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. De flesta markområden i Landvetter är idag ianspråkstag-
na för bebyggelse eller natur och parker. Förtätning kan t ex ske 
genom ändrad användning, genom byggnation av lucktomter 
och genom en mer yteffektiv bebyggelse såsom flerbostadshus 
och i viss mån radhus. Förtätning ses särskilt positivt inom en 
600 meters zon från Landvetter resecentrum samt Landvetter 
gamla järnvägsstation. 

För att uppfylla det bostadspolitiska målet om 1,5 % måste 
något större exploateringsområde inom kommunens västra delar  
komma till stånd. Kommunens nya stora utbyggnadsområde 
föreslås bli lokaliserat till en önskvärd ny järnvägsstation längs 
Götalandsbanan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats där 
möjligheterna till spårbunden kollektivtrafik erbjuds i enlighet 
med Göteborgsregionens tankar kring samhällsutveckling. För 
att möjliggöra denna utbyggnad har gränsen för utvecklingsom-
rådet dragits långt söder om nuvarande tätort. En mer omfattan-
de exploatering med blandade bostadstyper är annars inte möjlig 
i Landvetter. 

Landvetter centrum
I ett program för utveckling av Landvetter centrum, godkänt av 
kommunstyrelsen 2008, föreslås komplettering med handel och 
bostäder. Syftet är att utveckla ett starkt lokalt centrum. Den fö-
reslagna bebyggelsen är mer stadsmässig än nuvarande bebyg-
gelse i både skala och struktur. Genomförandet av programmet 
kommer att ske i flera etapper. Första etappen i denna utveckling 
pågår och består av flyttning av resecentrum vilket frigjort mark 
för bostäder och butiker på den tidigare busstationen. Denna ex-
ploatering kommer att följas av ytterligare förtätning med bostä-
der och service i  Landvetter centrum.  

Landvetters-Backa
Ett program för Landvetters-Backa godkändes av kommun-
styrelsen 2009. Arbetet med detaljplaner pågår. Stora delar av 
Landvetters-Backa utvecklades på 1960-talet för att anordna 
fritidshus för boende i Göteborg. Området har med tiden ut-
vecklats och idag brukas de flesta husen som permanentbostäder. 
Stora delar av området saknar kommunalt dricks- och spillvatten 
och vägstandarden är på flera ställen bristfällig. I detaljplanerna 
föreslås att området förtätas med främst bostäder. Befintliga bo-
städer ges möjlighet att utvecklas till normal standard för helårs-
bostäder. 

Handel i Landvetter centrum.
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Ramberget
I Ramberget ska kommunalt vatten och avlopp byggas ut och ny 
detaljplan för helårsbostäder upprättas. Nya bostäder kan place-
ras norr om den befintliga bebyggelsen. Området är redovisat 
som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskar-
tan. 

Skällared
Skällared är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterad för utbygg-
nad av kommunalt VA om 10-20 år. Detaljplaner med byggrätter 
för helårsbostäder bör upprättas och vägarna förbättras. Områ-
det är bullerstört från Väg 40 och det kan därför vara olämpligt 
att planlägga för kompletterande bostäder utan bullerskyddsåt-
gärder i större omfattning. Området är redovisat som ”Utbygg-
nadsområde på lång sikt” på markanvändningskartan. 

Södra Landvetter
Kommunen verkar för att en station ska anläggas på planerade 
Götalandsbanan söder om Landvetter. Stationen skulle kunna 
bli knutpunkt i kommunens stora nya utbyggnadsområde Södra 
Landvetter. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på lång 
sikt” på markanvändningskartan och utgör en grov gräns för det 
område som kan bli aktuellt för utbyggnad. Vid framtida plan-
läggning kommer avvägning mellan exploatering och bevarande, 
exakt avgränsning av området samt fördelning mellan bostäder, 
service och verksamheter att studeras i detalj. Utvecklingsområ-
det för Landvetter har i öster anpassats till gränsen för influens-
område med hänsyn till flygbuller enligt Precisering av riksin-
tresse för Landvetter flygplats, Trafikverkets beslut 2011-05-05. 
Gränsen för influensområdet kan komma att revideras om en ny 
precisering av riksintresse för Landvetter flygplats fastställs.

Södra Landvetter beräknas kunna ha ett invånarantal om ca       
15 000 personer. Utbyggnad av ett nytt samhälle ställer stora 
krav på utformning och innehåll. Det är viktigt att området blir 
varierat, estetiskt tilltalande och får en egen karaktär så att det 
upplevs trivsamt, tryggt och attraktivt. Området ska byggas ut 
med varierande bostadstyper med olika storlek och upplåtelse-
former. Området ska även innehålla service och verksamheter. 
Närmast stationen kan tätare och högre byggnader placeras. 

Det är viktigt att kollektivtrafiken i utbyggnadsområdet kopp-
las samman med Landvetter. Terrängen är kuperad med stora 
nivåskillnader. För en god och effektiv kollektivtrafikförsörj-
ning krävs ett innovativt transportsystem. En möjlighet är en ny 
generation av spårtaxisystem, eller PRT-system (personal rapid 
transit) som håller på att testas och utvecklas runt om i världen. 
En traditionell kabinbana eller bergbana skulle kunna vara en 
annan lösning. Eventuellt skulle även trådbussar kunna fungera. 

Koreanskt spårtaxisystem under utprov-
ning i Uppsala. 
Foto: Vectus

Kanske behöver heller inte traditionell spårväg eller bussar – i form av  
trådbuss – förkastas. Noggrannare undersökningar av lutningarna får avgöra  
detta. Både trådbuss och spårväg har betydligt bättre förutsättningar än  
traditionella bussar att klara lutningar. Prestanda för spårvägen kan för-
bättras ytterligare genom kugghjuls- eller kabeldrift i besvärliga avsnitt,  
varvid spårvägen i sådana fall blir en kugghjuls- respektive kabelbana. 

Figur 5.9 Vectus – ett koreanskt spårtaxisystem under utprovning i Uppsala. Foto: Vectus15  

15  www.vectus.se  
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Tillfarten för biltrafik till området kommer primärt att ske från 
nordost. Vägkoppling mot Landvetter kan även anordnas i nord-
väst. Parallellt med Götalandsbanan skulle en väg kunna byggas 
västerut för att även koppla samman området med Mölnlycke. 
Detta kommer att utredas i samband med planläggning.

Ett flertal sjöar inom området omfattas av strandskyddsbestäm-
melserna, vilket är en faktor man måste ta hänsyn till vid exploa-
teringen.

Exploateringen berör delar av naturområden redovisade med 
hänsnynsnivå 2 i Naturvårdsplanen. I detta fall har exploate-
ringsintresset bedömts väga tyngre än bevarandeintresset av vär-
defull natur. Kommunen ska vid exploateringen ta största möj-
liga hänsyn till naturvärdena. Därutöver berör exploateringen 
delar som i tidigare översiktsplaner definierats som stora opå-
verkade. Föreslagen utbyggnad av järnväg och vägförbindelse 
västerut finns upptagna som undantag från den generella riktlin-
jen rörande hänsynsnivå 1 i Naturvårdsplanen. I undantaget från 
den generella riktlinjen sägs dock att utpekade naturvärden i 
största möjligaste mån ska bevaras. Möjligheterna till detta kom-
mer att studeras i kommande detaljplaneskede. 

Skällsjön
Områdena vid Skällsjön, söder om Björröd, ligger utanför flyg-
platsens influensområde för buller. Planläggning för större bo-
städer i samband med förbättring av vatten och avlopp bör bli 
möjligt. Området ligger inom ”Utbyggnadsområde på lång sikt” 
på markanvändningskartan. 

Fokusområden för grönytor
De områden som är fokusområden för grönytor är området 
kring Mölndalsåns mynning och längs del av Agnebäcken. 

Utanför utvecklingsområdet
Väster om utvecklingsområdet ligger gamla jordbruksbygder, 
som kompletterats med fritidshus, vilka numera används som 
helårsbostäder. Tahult har i tidigare översiktsplaner setts som 
ett framtida utbyggnadsområde. Denna översiktsplan har istäl-
let riktat fokus mot en stor utbyggnad söder om Landvetter. En 
utbyggnad av Tahult är därför inte längre nödvändig för att upp-
fylla kommunens mål för bostadsförsörjning. Det öppna land-
skapet med många hästgårdar kan därmed bevaras. Nya bostäder 
ska inte tillåtas. 

Öster om utvecklingsområdet ligger Snåkered med glest place-
rade bostäder. Längre österut finns Chalmers golfbana.

Se Grön plan för mer information.

Se Naturvårdsplan för mer infor-
mation
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Grönsångarvägen, Västergårdsvägen och  Gökskulla
För Gökskulla och Västergårdsvägen har detaljplaner för hel-
årsboende upprättats. Nu pågår arbetet med att detaljplanelägga 
och utveckla området längs Grönsångarevägen med kommunalt 
vatten och avlopp samt kommunala gator.  

Uppegårdsvägen, Pinntorpsvägen och Kärret
Enligt Avloppsförsörjningsplanen ska kommunalt VA byggas ut 
om 10-20 år vid Kärret och om mer än 20 år vid Uppegårds-
vägen och Pinntorpsvägen. Detaljplaner för helårsbostäder bör 
upprättas samtidigt. Områdena är redovisade som ”Omvand-
lingsområden på lång sikt” på markanvändningskartan. 

Västra Snåkered
Västra Snåkered är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterad för 
utbyggnad av kommunalt VA om 10-20 år. Detaljplan för hel-
årsbostäder kan upprättas. Området är redovisat som ”Omvand-
lingsområde på lång sikt” på markanvändningskartan. 

Verksamhetsområden

Bårhults företagspark
Norr om Väg 40 där Väg 549 planeras få en ny anslutning till 
motorvägen ska befintligt verksamhetsområde utvecklas. Områ-
dena är redovisade som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” res-
pektive ”Utbyggnadsområde på lång sikt” på markanvändnings-
kartan. På västra sidan om den ny vägen pågår detaljplanelägg-
ning. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. Delar av om-
rådet utgörs av skogs- och jordbruksmark. Områdets strategiska 
läge utmed Väg 40 och det nya trafikmotet för omdragning av 
Väg 549 gör att exploateringsintresset väger tyngre än bevaran-
deintresset av jord- och skogsbruksmark. 

Föreslagen exploatering berör naturområden med hänsynsnivå 
2 i Naturvårdsplanen. Utbyggnaden finns upptagen  som ett un-
dantag från riktlinjen rörande hänsynsnivå 2. I detta fall har ex-
ploateringsintresset bedömts väga tyngre än bevarandeintresset 
av värdefull natur.

Björröds industriområde
Söder om Väg 40 och öster om Landvetter ligger Björröds indu-
striområde, där ett fåtal tomter återstår. Viss utökning är möjlig 
inom utvecklingsområdet för Södra Landvetter.

Snåkered
Ett midre verksamhetsområde föreslås vid det gamla grustaget 
väster om Snåkered. Området är redovisat som ”Utbyggnads-
område på lång sikt” på markanvändningskartan.

Se Naturvårdsplanen för mer 
information.
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Historia
Härryda växte fram som en av byarna längs Mölndalsån. I Härr-
yda låg kyrkan som var den självklara samlingspunkten. Härryda 
var centralort i Härryda socken i Sävedals härad. Jordbruket för-
blev den dominerade näringen fram till mitten av 1900-talet. På 
1890-talet byggdes järnvägen ut och ny bebyggelse placerades 
runt stationen. Efter andra världskriget förbättrades kommuni-
kationerna och det blev möjligt att bo i Härryda och arbeta i 
Göteborg. På 1950- och 1960 talet byggdes flera fritidshusom-
råden kring Härryda. Dessa områden har senare utvecklats till 
att användas för helårsboende. På 1970-talet byggdes regionens 
nya storflygplats söder om Härryda. Flygplatsen medförde både 
positiva och negativa effekter. Ett stort antal nya arbetsplatser 
direkt och indirekt knutna till flygverksamheten tillkom. Sam-
tidigt innebar etableringen att bostadsbebyggelsen inte kunde 
fortsätta utvecklas som i andra orter i kommunen.

HÄRRYDA/FLYGPLATSOMRÅDET

Flygfoto över del av Härryda.
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Härryda idag
Skårtorp är numera den folkrikaste tätorten kring flygplatsen. 
Den består av ett stort antal bostäder, som tidigare varit fritids-
hus, men nu är helårshus. Härryda och Eskilsby, som varit de 
mest betydande orterna i området, har inte kunnat utvecklas 
som andra orter i kommunen. Längs vägen mellan Eskilsby och 
Huvdaby finns goda jordbruksmarker, som fortfarande hävdas.

Inom flygplatsområdet har det på grund av bullerstörningar 
funnits små möjligheter att utveckla tidigare fritidshus till en 
standard för helårsboende. Inflyttningen i fritidshus pågår dock 
och befolkningen ökar trots att inga nya bostäder byggs. Det är 
kommunens ambition att, utan att begränsa flygplatsens utveck-
lingsmöjligheter, ge förutsättningar för en god boendemiljö i be-
fintliga bostadsområden.

Service
Landvetter är det naturliga centrat för närservice för hela om-
rådet. Det finns tidigareskolor i Härryda och Eskilsby samt två 
förskolor i Skårtorp.

Kommunikationer
Det finns buss till Landvetter resecentrum, där flera olika buss-
linjer ansluter. Kust-till-kustbanan passerar söder om Skårtorp 
och genom Härryda samhälle. Den skulle i framtiden kunna an-
vändas för pendeltrafik.

Vägar
Väg 549 går söder om Skårtorp och genom Härryda samhälle. 
Västra Eskilsbyvägen utgår från Björrödsmotet och Östra Es-
kilsbyvägen från Ryamotet. Det finns inga kommunala vägar 
inom området. Alla övriga vägar är enskilda. Söder om Härryda 
samhälle går Väg 40 från vilken Landvetter flygplats och föresla-
get utbyggnadsområde Airport City angörs.

Vatten och avlopp
Härryda samhälle liksom flygplatsen är anslutet till kommunens 
VA-system. Avloppsförsörjningsplanen prioriterar flera områden 
längs Möldalsån för utbyggnad av kommunalt VA om 10-20 år. 
Några av dem är belägna så att utbyggnaden måste ske utan att 
detaljplaner för större byggrätter kan upprättas.

Schematisk bild över Härryda/Skårtorp 
som mest omges av skog men i sydväst 
öppnar sig mot jordbruksmark och i norr 
mot sjö. 
Källa: Grön plan
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Utveckling med beaktande av riksintresset

Gällande områdesbestämmelser
För området kring flygplatsen fastställdes 1980 en generalplan, 
som reglerade markanvändning och utbyggnadsmöjligheter. 
Den baserades på de i den första koncessionsansökan beräknade 
FBN-kurvorna för 60 dBA respektive 55 dBA. Efter år 1987, 
då Plan- och bygglagen infördes, har generalplanen fortsatt att 
gälla som områdesbestämmelser. Då flera undantag gjordes vid 
fastställelsen har gällande områdesbestämmelser blivit vaga och 
svårtydda.

Nya områdesbestämmelser
Områdesbestämmelserna behöver förnyas och göras tydligare. 
Trafikverket har preciserat riksintresset samt tre influensområ-
den för flygplatsen. Gränserna för områdesbestämmelserna bör 
anpassas till Trafikverkets beslut.

Risken för framtida krav på att flyget ska bekosta bullerisolering 
av störda bostadsfastigheter är ett av skälen till att flygplatsen 
motsätter sig nya bostäder eller större tillbyggnader inom dess 
påverkansområde. Sådana kostnader kan verka hämmande på 
flygplatsens utveckling och därmed utgöra ett intrång i riksin-
tresset. Förslaget till områdesbestämmelser ska därför innehålla 
bestämmelser om bullerisolering av nya byggnadsdelar för bo-
stadsändamål. För att det ska bli möjligt att upplysa om och 
kontrollera genomförandet av bullerisolering ska områdesbe-
stämmelserna innehålla bestämmelser om att bygglov krävs för 
kompletteringsåtgärder på bostadshus. När nya områdesbestäm-
melserna ska tas fram ska områdesgränsen utgå ifrån flygplatsens 

Precisering av riksintresse för Landvetter flygplats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 - influensområde med hänsyn till flygbuller är 
markerad med lila linje, gällande områdesbestämmelser med rosa linje och de delar som kan upphävas är skrafferade.
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Se nummer 12-13 samt 15-19 i 
Förslag till kulturmiljöplan för mer 
information.

vid tidpunkten aktuella influensområde för buller. Diskussion 
om exakt avgränsning kommer då att ske med Länsstyrelsen och 
Trafikvereket. I översiktsplanen redovisas gränsen för influens-
område med hänsyn till flygbuller enligt Precisering av riksin-
tresse för Landvetter flygplats, Trafikverkets beslut 2011-05-05.

För de områden som ligger inom områdesbestämmelsernas 
gräns och finns med i kulturmiljöplanen ska varsamhetsbestäm-
melser skrivas in.

Upphävande av gällande områdesbestämmelser
Några områden ligger idag inom gällande områdesbestämmel-
ser, men utanför flygplatsens influensområde för buller. För 
dessa områden bör gällande områdesbestämmelser upphävas. 
Bostäder inom dessa områden bör behandlas som övriga bostä-
der i samma kommundel.

Rekommendationer för bebyggelseutveckling
Kommunens uppfattning om var det ska vara möjligt att utöka 
byggrätter för bostäder ska därför anges i översiktsplanen och 
vid behov följas upp med nya detaljplaner. För  flygplatsområ-
det redovisas två zoner med olika rekommendationer för be-
byggelseutveckling. Zonerna baseras på bullerberäkningarna i 
Trafikverkets, beslut 2011-05-05, Precisering av riksintresse för 
Landvetter flygplats. 

Inre zon
Avgränsningen för den inre zonen utgår från den beräknade 
gränsen för FBN 55 dBA. I de nya områdesbestämmelserna bör 
denna gräns justeras så att den inte delar upp sammanhållna be-
byggelseområden. I den inre zonen måste restriktioner för bo-
stadsutveckling kvarstå med hänsyn till riksintresset samt hälsa 
och säkerhet. Nya bostäder kan inte tillåtas. Befintlig bostadsbe-
byggelse kan inte ges större byggrätter. 

Yttre zon
Gränsen för den yttre zonen i ÖP2012 utgörs av gränsen för 
influensområde med hänsyn till flygbuller enligt Precisering av 
riksintresse för Landvetter flygplats, Trafikverkets beslut     2011-
05-05, som utgår från den beräknade gränsen för FBN 70 dBA. 
Denna gräns bör vid framtagandet av nya områdesbestämmelser 
förenklas och justeras så att den inte delar upp sammanhållna be-
byggelseområden för att därefter utgöra underlag för diskussion 
om gräns för nya områdesbestämmelserna för flygplatsen. Även 
i den yttre zonen måste restriktioner för bostadsutveckling kvar-
stå med hänsyn till riksintresset samt hälsa och säkerhet. Nya 
bostäder kan inte tillåtas. Befintliga bostäder bör i detaljplaner 
kunna ges byggrätter för helårsboende i samband med upprust-
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ning av vatten, avlopp och vägar. Större tillbyggnader bör kunna 
tillåtas. I båda fallen ska krav på extra bullerisolering uppfyllas. 

Öster om flygplatsen finns flera olika flygvägar som viker av 
mot öster eller söder och beräknade gränser för buller varierar 
mycket beroende på vilka flygvägar man räknar med. Skillnader-
na mellan gränserna för beräknat FBN och maximalt buller är 
också mycket större än på den västra sidan. Gränsen i öster kan 
därför komma att påverkas av ändrade tillstånd och av nya preci-
seringar av riksintresset. Utbyggnadsmöjligheterna för befintliga 
bostäder skulle dock inte komma att förändras i så stor utsträck-
ning, då stora delar är obebyggda.
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Omvandlingsområden
Kommunalt VA bör, enligt Avloppsförsörjningsplanen, byggas ut 
i flera områden inom flygplatsens influensområde för buller. De 
är prioriterade för utbyggnad om mer än tio år. Områden som i 
Avloppsförsörjningsplanen planeras för utbyggnad om 10-20 år 
har på markanvändningskartan markerats som ”Omvandlings-
områden på lång sikt”, d v s mer än 10 år. De som planeras för 
utbyggnad om mer än 20 år har markerats som befintlig bebyg-
gelse.

Planerna för omvandlingsområden på lång sikt är översiktliga 
i ÖP2012, eftersom en ny översiktsplan sannolikt har upprät-
tats innan områdena är aktuella för omvandling. Innan en ny 
översiktsplan tas fram beräknas både riksintresset för flyget och 
Avloppsförsörjningsplanen ha uppdaterats och kan då utgöra 
ett nytt underlag. De nya områdesbestämmelser som föreslås i 
ÖP2012 bör ha hunnit användas under några år och en utvär-
dering kan ge underlag till nya bedömningar i kommande över-
siktsplan.

Skårtorp
Skårtorp innehåller ca 350 fastigheter, varav de flesta används 
som helårsbostäder. Skårtorp ligger utanför flygplatsens influ-
ensområde för buller enligt Precisering av riksintresse för Land-
vetter flygplats, Trafikverkets beslut 2011-05-05. Det är därför 
kommunens uppfattning att det nu ska vara möjligt att upprätta 
detaljplaner där bebyggda fastigheter ges byggrätter för helårs-
boende. Avstyckade obebyggda fastigheter, som uppfyller kraven 
för helårsboende, bör också ges byggrätt. Kommunalt VA och 
nya vägar är nödvändigt men ekonomiskt betungande. Möjlig-
heterna till förtätning för att sänka kostnaderna bör därför utre-
das i planarbetet. 

Skårtorp är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbygg-
nad av kommunalt VA om 10-20 år. Omvandlingen av Skårtorp 
har getts högre prioritet i översiktsplanen än i Avloppsförsörj-
ningsplanen. Området är redovisat som ”Omvandlingsområde 
på kort sikt”, d v s inom 10 år, på markanvändningskartan mar-
kerat. 

Länsstyrelsen anser dock att samma hänsyn som inom övriga 
delar av riksintresseområde för Landvetter flyglats ska gälla även 
för Skårtorp eftersom området utifrån verkliga flygvägar skulle 
komma att ligga inom influensområdet. Mot bakgrund av av-
loppssituationen i Skårtorp anser dock kommunen att det finns 
starka skäl att redovisa Skårtorp som ett omvandlingsområde.

Knös i nordöstra delen av Skårtorp har nyligen anlagt en ge-
mensam lokal VA-anläggning, varför anslutning till kommunalt 
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VA kan vänta. Området är redovisat som ”Omvandlingsområde 
på lång sikt”, d v s mer än tio år, på markanvändningskartan. 

Norra Skårtorp
Den norra delen av Skårtorp, som omfattar knappt 100 fastighe-
ter, har planlagts för helårsbostäder, med enskilda spillvattenan-
läggningar. Utbyggnad av kommunalt VA bör ske om 10-20 år. 
Området är redovisat som ”Omvandlingsområde på lång sikt”,  
d v s mer än 10 år, på markanvändningskartan. 

Hagalundsvägen och Lerdalsvägen
Hagalundsvägen ligger inom föreslagen yttre zon i rekommen-
dationer för bebyggelseutveckling och Lerdalsvägen inom den 
inre zonen. Båda områdena är prioriterade för utbyggnad av 
kommunalt VA om mer än 20 år i Avloppsförsörjningsplanen. 
Möjligheterna till planläggning för större bostäder i samband 
med utbyggnad av kommunalt VA tas upp i nästa översiktsplan.

Risbacka, Sandsbacka och Vägskillnaden
Risbacka, Sandsbacka och Vägskillnaden ligger inom flygplat-
sens influensområde för buller. De är i Avloppsförsörjningspla-
nen prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA om mer än 20 
år. Möjligheterna till planläggning för större bostäder i samband 
med utbyggnad av kommunalt VA tas upp i nästa översiktsplan.

Risbacka och Sandsbacka finns med i Förslag till kulturmiljöpro-
grammet som kulturmiljöer utmed drumliner. 

Aleslätten, Apelgärde och Rya hed
Aleslätten, Apelgärde och Rya hed ligger inom flygplatsens in-
fluensområde för buller. De är i Avloppsförsörjningsplanen prio-
riterade för utbyggnad av kommunalt VA om 10-20 år. För Rya 
hed finns en detaljplan med byggrätter för helårsbostäder. Det 
finns även en detaljplan för Apelgärde. Här råder dock nybygg-
nadsförbud. Möjligheterna till planläggning för större bostäder i 
Aleslätten och Apelgärde i samband med utbyggnad av kommu-
nalt VA tas upp i nästa översiktsplan.

Stora Bugärde
Stora Bugärde ligger inom flygplatsens influensområde för bul-
ler enligt Precisering av riksintresse för Landvetter flygplats, 
Trafikverkets beslut 2011-05-05. Stora Bugärde är i Avlopps-
försörjningsplanen prioriterat för utbyggnad av kommunalt VA 
om 10-20 år. Stora Bugärde var från början ett område för fri-
tidsboende. Övervägande del av Stora Bugärde är detaljplane-
lagt. Södra Bugärde är planlagt för helårsbostäder medan norra 
Bugärde fortfarande utgörs av fritidshus. Detaljplanen för norra 
delen av Stora Bugärde ska aktualiseras enligt tidigare fattat be-

Se nummer 17 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.
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Se nummer 15 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.

slut. En sådan aktualisering är redan genomförd för södra delen. 
Området är redovisat som ”Omvandlingsområde på lång sikt”,  
d v s mer än tio år, på markanvändningskartan. 

Verksamhetsområden 

Härryda samhälle
Det finns ett utbyggt verksamhetsområde söder om Väg 549. 
Det finns möjligheter att etablera ytterligare små verksamheter 
längs vägen.

Söder om järnvägen i Dansered möjliggörs utveckling av ett 
verksamhetsområde. I detta område kan fortsatt utveckling av 
mindre verksamheter ske. Området är redovisat som ”Utbygg-
nadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan. 

Härryda sockencentrum finns med i Förslag till kulturmiljöpro-
grammet som en miljö med byggnader och kommunikationsle-
der från olika tider som berättar om socknens historia och ut-
veckling. 

Airport City
Områdena kring flygplatsmotet är mycket intressanta för före-
tagsetableringar. Det är väsentligt för hela regionen att flygplat-
sen ges möjligheter att utvecklas och att företag kan etableras i 
anslutning till flygplatsen. Närheten till Väg 40 och en eventuell 
ny järnvägsstation skapar goda förutsättningar för verksamhets-
områden. Lokalisering av trafikintensiva och utrymmeskrävande 
verksamheter som hanterar skrymmande varor är lämpliga att 
etablera i anslutning till flygplatsen till följd av de goda logistiska 
förutsättningarna. Dessutom medför flygets influensområde att 
inga bostäder får uppföras inom området, varför verksamheter-
nas utveckling inte riskerar att begränsas av hänsyn till störning-
ar för boende. Området är redovisat som ”Utbyggnadsområde 
på kort sikt” på markanvändningskartan. 

Fotograf Tomas Holm.
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Historia
Det som idag är Hindås bestod fram till för drygt hundra år 
sedan av ett antal mindre gårdar. Skogsbruket var viktigt och 
timmer flottades på Nedsjöarna och Mölndalsån.

I slutet av 1800-talet byggdes järnvägen mellan Göteborg och 
Borås. En station lades i Hindås och det fick stor betydelse för 
ortens utveckling I början av 1900-talet blev Hindås populärt 
som sommarvistelseort för välbeställda stadsbor. Stora sommar-
hus på stora naturtomter byggdes.  Många av dem är välbevarade 
och finns kvar än idag. 

Fortfarande var skogsbruk en viktig näring och timmer kunde 
nu fraktas på järnvägen. Den friska skogsluften gjorde att flera 
sanatorier och pensionat etablerades i Hindås, däribland Solåsen 
och Tyringehemmet. Orten kom även att utvecklas som en vin-
tersportort. En hoppbacke byggdes 1904. Denna ersattes av en 
ny 1934, vilken står kvar än idag.

HINDÅS

Bilden visar de centrala delarna av Hindås med bl a det nationalromantiska Stationshuset.
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Hindås idag
Hindås är en naturskön plats med sin kuperade terräng, sin sjö 
och sina skogar. Västra Nedsjön med möjligheter till bad, fiske 
och paddling och de stora skogarna med vandringsleder, löp- 
och skidspår gör Hindås attraktivt som boendeort.

Hindås är den största orten i de östra delarna och den ort som 
mest konsekvent byggts ut som förort under de senaste fyrtio 
åren. Bebyggelsen under de senaste decennierna har huvudsak-
ligen placerats söder och väster om järnvägen och vägen. Ett 
nytt centrum byggdes på 1970-talet liksom nya bostadsområden. 
Hindås har avgränsats som utvecklingsområde, med utbygg-
nadsområden som ska räcka för en fortsatt befolkningsökning 
med ca 1,5 % per år under de närmaste 20-30 åren.

Service
Hindås gamla handelscentrum låg längs Boråsvägen/Göteborgs-
vägen. Ett nytt centrum byggdes på 1970-talet söder om järn-
vägsstationen. Det befolkningsunderlag som behövs för en väl 
fungerande service har ökat kraftigt under de senaste decennier-
na. Det är därför svårt för en ort av Hindås storlek att behålla 
sina butiker. För Hindåsborna har Landvetter blivit ett naturligt 
centrum för närservice i kommunen. 

Allmänna kommunikationer
Järnvägen mellan Göteborg och Borås har station i Hindås vilket 
ger möjligheter till arbetspendling med tåg. Det finns även buss-
trafik. Om en ny järnväg byggs är det osäkert hur tågtrafiken i 
Hindås påverkas. Kommunens ambition är att pendeltrafik ska 
finnas kvar och helst utvecklas på den gamla tågbanan.

Vägar
Vägarna inom samhället sköts av kommunen eller vägsamfällig-
heter. Efterhand som befintliga områden byggs ut och förtätas 
ska kommunen ta över ansvaret för vägarna.

Slalomvägen håller på att byggas ut fram till Fagerhultsvägen  
och på sikt ska Tyringevägen byggas ut till Fagerhultsvägen för 
att avlasta trafiken genom centrum. 

Vatten och avlopp
Västra Nedsjön är en potentiell framtida vattentäkt, enligt Vat-
tenförsörjningsplanen. Den har också högt skyddsvärde enligt 
Avloppsförsörjningsplanen. Skydd av Västra Nedsjön ska därför 
ha hög prioritet. Avloppsförsörjningsplanen föreslår utbyggnad 
av kommunalt VA för samtliga områden med enskilda spillvat-
tenanläggningar inom de närmaste tio åren. De flesta av områ-
dena har på markanvändningskartan markerats för utbyggnad på 

Schematisk bild över Hindås som omges 
av granskog men mot norr öppnar upp sig 
mot en sjö.
Källa: Grön plan
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kort sikt. I en prioritering mellan kommunens alla områden har 
bedömts att det blir svårt att klara av samtliga på så kort tid, var-
för Klåddegärde m fl har markerats för utbyggnad på längre sikt. 
För att skydda Västra Nedsjön är det också viktigt att dagvatten 
renas.

Vid Risbohult m fl finns potentiella grundvattentäkter. Även 
Möldalsån är intressant som framtida vattentäkt. Nya bostäder 
bör därför inte planeras i dessa områden. 

Flygfoto över Hindås med Bocköhalvön i bakgrunden.
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Inom utvecklingområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. Boråsvägen/Göteborgsvägen liksom Kust-till-kustbanan 
går genom orten i väst-östlig riktning och utgör en barriär för 
fortsatt utveckling mot norr tillsammans med Mölndalsån och 
Västra Nedsjön. I öster är terrängen starkt kuperad på båda sidor 
om järnvägen, som i sig är en barriär för fortsatt utveckling. Ut-
vecklingen i Hindås föreslås ske mot söder och väster utifrån en 
avgränsning som känns naturlig i landskapet. Vid exploatering är 
det viktigt att ortens karaktär bevaras med känsla av att bo nära 
naturen och ha möjlighet till ett rikt friluftsliv.

Vid Fagerhults- och Ekhagsvägen
Ett program för sydvästra Hindås har tagits fram och godkänts 
av kommunfullmäktige 2006. Delar av området har detaljplane-
lagts för bostadsbebyggelse med blandade upplåtelseformer och 
bostadstyper. Området håller på att byggas ut. Detaljplaner för 
återstående delar ska upprättas. Området är redovisat som ”Ut-
byggnadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.

Solåsen
Utbyggnad av området kring Solåsen har förberetts i program 
för sydvästra Hindås. Detaljplan för bostäder ska tas fram. Tidi-
gare bebyggda delar är redovisade som ”Utbyggnadsområde på 
kort sikt” och obebyggda som ”Utbyggnadsområde på lång sikt” 
på markanvändningskartan. 

Bocköhalvön
De norra delarna av Bocköhalön består av gammal villabebyg-
gelse med stora kulturvärden. I söder finns ett större obebyggt 
område som kan bebyggas som en enhet. Kommunalt VA ska 
byggas ut och vägarna förbättras. Förtätning ska ske med hänsyn 
till områdets kulturvärden. Området är markerat som ”Utbygg-
nadsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.

Bocköhalvön och nordöstra delen av Hindås finns med i Förslag 
till kulturmiljöprogrammet som en samhällsbildning från sekel-
skiftet 1900 med ett antal stora, välbevarade sommarhus från 
samma tid som anläggningar knutna till friluftsliv. 

Baggatomten
Öster om Rävlandavägen ligger Hindåsgården samt en del små-
husbebyggelse. Dessa områden är i Avloppsförsörjningsplanen 
prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA inom 10 år. När 
VA-utbyggnad sker får man ta ställning till om detaljplan ska 
upprättas  och om möjligheter till förtätning ska ges. Området 
är markerat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på markan-
vändningskartan.

Se nummer 23 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.
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Fokusområde för grönytor
De områden som  är fokusområden för grönytor är Reisens kulle 
och del av området kring Hindås centrum. 

Hindås centrum får besök av vårsolen.

Se Grön plan för mer information.

Utanför utvecklingområdet
Norr om utvecklingsområdet, på andra sidan Mölndalsån, lig-
ger ett stort område med tidigare fritidshus, vilka nu till stor del 
används som helårsbostäder. Husen är högt belägna längs Västra 
Nedsjön och Mölndalsån. I dessa områden ska nya bostäder inte 
tillåtas innan detaljplan upprättats.

I de inre delarna finns äldre jordbruk med glesare bebyggelse. 
Söder om utvecklingsområdet finns skogsbygd med gles bebyg-
gelse av småjordbruk och tidigare sommarstugor. Öster om järn-
vägen finns ett stort skogsområde med ett äldre område bostäder 
i Sundshult. I dessa områden kan enstaka nya bostäder tillåtas 
om de uppfyller kraven på sid. 137.

Kring Hindås finns stora friluftsområden som har ett regionalt 
intresse. Vildmarksleden genom Härskogen passerar Hindås och 
fortsätter mot sydöst. Berörda skogsområden ska skyddas från 
bebyggelse och annan påverkan.

Limmerhult
Limmerhult ligger nordväst om Hindås, som en del av ett stort 
område med tidigare fritidshus på norra sidan om Mölndalsån. 
Områdena från Limmerhult till Takkullen i öster är i Avlopps-
försörjningsplanen prioriterat för utbyggnad av kommunalt VA 
inom 10 år. Delarna närmast bron över Mölndalsån utgör en 
första etapp. Där är det dessutom  svårt att lösa avloppen enskilt. 
Bron över Mölndalsån samt hela vägsystemet behöver förbättras 
för att området ska bli godtagbart för helårsboende. Detaljpla-
ner för detta område ska upprättas. Området är markerat som 
”Omvandlingsområde på kort sikt” på markanvändningskartan.
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Ingelse
Öster om Hindås finns tidigare sommarstugebebyggelse i Ing-
else. Området är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för ut-
byggnad av kommunalt VA inom 10 år. Det finns inte utrymme 
för någon större förtätning, men möjligheterna ska studeras i 
detaljplan. Området är markerat som ”Omvandlingsområde på 
kort sikt” på markanvändningskartan.

Klåddegärde och Takkullen
Områdena norr och öster om Limmerhult är i Avloppsförsörj-
ningsplanen prioriterade för utbyggnad av kommunalt VA inom 
10 år.  I översiktsplanen är de prioriterade på mer än 10 års sikt, 
då det kan bli svårt att klara av så många områden i Hindås inom 
10 år. I samband med VA-utbyggnad kan ytterligare förbättring 
av vägarna göras samtidigt som utökade byggrätter ges i nya de-
taljplaner. Området är markerat som ”Omvandlingsområde på 
lång sikt” på markanvändningskartan.

Grönhult
Områdena öster om utvecklingsområdet vid Limmerhult är i 
Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbyggnad av kom-
munalt VA om mer än 20 år. I samband med det kan ytterligare 
förbättring av vägarna göras samtidigt som utökade byggrätter 
ges i nya detaljplaner. Området är markerat som ”Omvandlings-
område på lång sikt” på markanvändningskartan.
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Historia
Storåns dalgång befolkades tidigt och var med sina goda jord-
bruksmarker det dominerande området under lång tid. Stor-  
gådarna låg i dalgången med torp och utmarker längre västerut. 
Apelnäs blev säteri på 1600-talet och Smedstorp på 1700-talet. 
Utmarker röjdes på medeltiden och byar som Rävlanda, Björke-
torp och Bråtared bildades. År 1548 var Rävlanda den näst störs-
ta byn i nuvarande Härryda kommun. I byarna låg bostadshusen 
tätt tillsammans och arbetet utfördes ofta gemensamt. Under 
1800-talet genomfördes enskiftet och laga skiftet. Det medförde 
att de gamla byarna splittrades, bostadshusen flyttades och det 
som vi nu ser som typisk landsbygd skapades.

Den gamla Västgötavägen mellan Göteborg och Borås gick 
genom Rävlanda. När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet 
placerades en station i Rävlanda, som var den mest betydelsefulla 
orten. Under 1900-talet blev Rävlanda alltmer en del av den väx-
ande Göteborgsregionen. Sanatorier byggdes i den friska skogs-
luften t ex Barnsanatoriet Rävlanda från 1910-talet.

Björketorps socken i Bollebygds härad var under lång tid en av 
socknarna i Sjuhäradsbygden. Kyrkan, som var den självklara 
samlingspunkten låg i Rävlanda. Björketorps kommun, som bil-
dades i mitten av 1800-talet, med Rävlanda som huvudort, hörde 
till Älvsborgs län. Björketorps kommun blev 1971 Björketorps 
församling i Härryda kommun, Göteborgs och Bohus län. I slu-
tet av 1970-talet byggdes en ny motorväg, vilket underlättade 
pendling till Göteborg möjlig. Nya bostadsområden byggdes 
och många stadsbor flyttade ut på landet. Rävlandas orientering 
mot Göteborg har varit tydlig sedan dess. 

RÄVLANDA

Björketorps kyrka.

Rävlanda Station.
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Rävlanda idag
Rävlanda är den näst största orten i de östra delarna och en ort 
som byggts ut som förort under de senaste fyrtio åren. Samhället 
har alltid varit centralort i de östra delarna. Bebyggelsen i norra 
delen av orten ligger på en skogsbrant som sluttar ner mot järn-
vägen. Söder om järnvägen ligger bebyggelsen på tidigare jord-
bruksmark som succesivt övergår till brukad jord. Rävlanda har 
avgränsats som utvecklingsområde, med utbyggnadsområden 
som ska räcka för en befolkningsökning med ca 1-1,5 % per år 
under de närmaste 20-30 åren.

Service
För Rävlandaborna är Bollebygd det naturliga centret för när-
service. Det finns viss närservice t ex livsmedelsbutik och              
pizzeria i Rävlanda.

I Rävlanda finns skola, förskolor, äldreboende, fritidshem och 
en vårdcentral. Senareskolan och äldreboendet är även till för 
Hindås och Hällingsjö. 

Allmänna kommunikationer
Järnvägen mellan Göteborg och Borås har station i Rävlanda vil-
ket ger möjligheter till arbetspendling med tåg. Det finns även 
busslinjer. Om en framtida ny järnväg byggs och får en station i 
Kråketorp i Bollebygd kan möjligheterna till snabb arbetspend-
ling från Rävlanda förbättras avsevärt. Kommunens ambition är 
att pendeltrafik ska finnas kvar och helst utvecklas på den gamla 
tågbanan.

Vägar
Vägarna inom samhället sköts av kommunen eller vägsamfällig-
heter. Efterhand som befintliga områden byggs ut och förtätas 
ska kommunen ta över ansvaret för vägarna.

Idag finns bara en passage över järnvägen. En planskild korsning 
är efterfrågad av Rävlandaborna. Placering och finansiering av 
denna korsning måste lösas. Denna önskvärda koppling redovi-
sas på markanvändningskartan.

Vatten och avlopp
Rävlanda har en grundvattentäkt i slutet av Åvägen. Hela sam-
hället ingår i tillrinningsområdet. Det är därför inte möjligt att 
avstå från utbyggnad för att skydda vattentäkten.

Det kommunala reningsverket ligger vid Heden. Hindås är an-
slutet till samma anläggning. Det finns planer att i framtiden an-
sluta Rävlanda och Hindås till ett kommunomfattande spillvat-
tensystem.

Schematisk bild över Rävlanda som till stor 
del omges av ett böljande åkerlandskap.
Källa: Grön plan.
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Inom utvecklingsområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklingsom-
rådet. Rävlanda avgränsas i norr av ett skogsbevuxet höjdparti, i 
öster av gränsen mot Bollebygds kommun och i söder av Storån. 
Inom dessa begränsningar finns fortfarande mark som kan be-
byggas i Vittkärr och i Bråtared. I väster finns inga naturliga be-
gränsningar. Utvecklingen kan ske mot sydväst där Gunnaområ-
det sedan decennier varit avsett för bostadsbebyggelse. Fortsatt 
utbyggnad bör ske i små etapper och anpassas till den befintliga 
bebyggelsens utseende och struktur.

Järnvägen och Rammbäcken som går genom samhället utgör 
barriärer, som man måste ta hänsyn till vid ortens utveckling. 

Vittkärr
Vid Vittkärr i öster kan Rävlanda växa på båda sidor av Borås-
vägen. Det är en naturlig fortsättning på bebyggelsen kring den 
gamla landsvägen. Skogen skyddar i norr och det finns många 
fina utblickar över dalen. Utbyggnaden ska planeras med hänsyn 
till områdets kulturvärden. I Avloppsförsörjningsplanen anges 
att utbyggnad av kommunalt VA för befintlig bebyggelse bör ske 
inom 10 år. Området är redovisat som ”Utbyggnadsområde på 
kort sikt” på markanvändningskartan.

Vittkärr finns med i förslag till Kulturmiljöplan som en välbeva-
rad bebyggelse med lokala särdrag.  

Gunna
I västra delen av Rävlanda intill Björketorps kyrka ligger Gunna. 
Området utgörs av jordbruksmark, sluttar svagt mot sydväst och 

Nybyggda hus i Rävlanda. Husen kallas skämtsamt för ”svartbygget”.

Se nummer 28 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.
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omges av några gårdar i norr och kyrkan i söder. Områdets stra-
tegiska läge i närhet till kollektivtrafik och service gör att det 
föreslås för utbyggnad av bostäder trots bevarandeintresset av 
ett aktivt jordbruk. I samband med planläggning av Gunna bör 
möjligheterna till utbyggnad av en planskild korsning studeras. 
Området är redovisat som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på 
markanvändningskartan. 

Bråtared
I nordväst ligger Bråtared, där små gårdar och bostadshus är 
glest placerade med skogen som skydd mot norr. Mot söder 
finns utblickar mot Storåns dalgång. Här finns flera äldre sling-
rande vägar, många fina träd, berghällar och små dungar. Mitt på 
höjden ligger Bråtaredsvallen. Kring denna föreslås en komplet-
tering med fler bostäder på stora tomter. Idag angörs området 
från väster. Vägen har låg standard och måste byggas om innan 
utbyggnad kan ske. Möjligheterna att angöra området även från 
öster ska undersökas. På detta sätt skulle Bråtaredsområdet 
kunna få en bättre koppling till de centrala delarna av Rävlanda, 
med trafikmatning från två håll. I Avloppsförsörjningsplanen 
anges att utbyggnad av kommunalt VA för befintlig bebyggelse 
bör ske inom 10 år. Området är dock redovisat som ”Utbygg-
nadsområde på lång sikt” på markanvändningskartan till följd av 
att Trafikverket ännu inte beslutat huruvida Götalandsbanan ska 
gå i tunnel eller i dagen i höjd med Bråtared eller järnvägens pla-
cering inom järnvägskorridoren.

Fokusområde
De områden som  är fokusområden för grönytor är  Heden och 
Rammbäckens ravin. 

Utanför utvecklingområdet
Norr om utvecklingsområdet finns skogsområden kring Ramm-
sjön. I sydväst, längs vägen mot Hällingsjö, finns jordbruksmar-
ker, som fortfarande brukas. I dessa områden kan enstaka nya 
bostäder tillåtas om de uppfyller kraven på sid. 137.

Söder om Rävlanda ligger Storåns dalgång, som har kommunens 
bästa jordbruksmark. Flera aktiva jordbruk finns kvar. Bebyggel-
sen har stort kulturhistoriskt värde. Områdesbestämmelser med 
syfte att bevara kulturvärdena har nyligen antagits. Enstaka nya 
bostäder kan tillåtas om de uppfyller kraven på sid. 137 samt pla-
ceras och utformas enligt områdesbestämmelserna.

Storåns dalgång finns med i förslag till Kulturmiljöplan som en 
dalgång med ett stort antal välbevarade gårdar och byggnader, 
som speglar byggnadsskicket på landsbygden från 1700-talet och 
framåt.  

Se Grön plan för mer information.

Se nummer 26 i Förslag till kultur-
miljöplan för mer information.



124 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING
RÄVLANDA

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN

Sjöar och vattendrag

Värdefulla vattendrag

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN

Sjöar och vattendrag

Värdefulla vattendrag

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN

Sjöar och vattendrag

Värdefulla vattendrag

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN

Sjöar och vattendrag

Värdefulla vattendrag

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

Inre zon (FBN 55 dBA)

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Yttre zon (Föreslagen gräns för områdesbe-
stämmelser för flygplatsen (FBN 70 dBA))

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Götalandsbanan - järnvägskorridor

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar

Precisering av riksintresse för Landvetter flyg-
plats, Trafikverkets beslut 2011-05-05 -
influenområde med hänsyn till flygbuller

NATUR OCH KULTUR

TECKENFÖRKLARING

Naturreservat

Del av naturreservatsbildning
där fastställelse bör avvaktas

Av Länsstyrelsen föreslagen
naturreservatsbildning

Värdefullt friluftsliv

Naturreservat över sjö
Värdefull natur (hänsynsniva 1
och 2 i Naturvårdsplan)

Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk

Fokusområde för grönytor (Grön plan)

Regionalt friluftsliv

Grönstråk för framtida utveckling (Grön plan)

Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)

TECKENFÖRKLARING

Vattentäkt

VATTEN

Sjöar och vattendrag

Värdefulla vattendrag

TECKENFÖRKLARING



125ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING
RÄVLANDA

Stockasjön

Vittkärr

Bollebygds kommun

Björkelid

Bo
rå

sv
äg

en

Bråtared

ås

Gunna

Hind

vägen

Rammsjön

Storåns dalgång

Solåsen

Häggsjöhultsvägen

Väg 156

Eriksmyst

Annelund

Kyrkhult

Basåsvägen

Fagerhultsvägen

Gingsjön

Furubergsvägen

G
ar

ve
riv

äg
en

vid Björkängsvägen

Älmhult

vid Fager-
hultsvägen

vid Fager-
hultsvägen

vid Ekhags-
vägen

Marks kommun

MARKANVÄNDNINGSKARTA RÄVLANDA



126



127ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING

BEBYGGELSEUTVECKLING

HÄLLINGSJÖ



128 ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

Historia
Västgötavägen mellan Göteborg och Borås gick genom Häl-
lingsjö. Därifrån gick också vägar till Skene, Kungsbacka och 
Lindome. Resor skedde oftast till häst och transporter med häst 
och vagn. Hällingsjö ligger fyra mil från Göteborg vilket gjorde 
det till ett lämpligt ställe att rasta och byta hästar. Gästgiveriet 
startades på 1700-talet och gjorde Hällingsjö till en betydelsefull 
ort under 1700- och 1800-talet. Verksamheten utvecklades med 
posthantering och lanthandel. Nya verksamheter som garveri 
och kvarn startades i anslutning till gästgiveriet. Järnvägen och 
nya vägar, som tillkom under 1900-talet, medförde att Hälling-
sjö minskade i betydelse. 

Hällingsjö idag
Hällingsjö ligger vackert beläget vid Gingsjöns strand. Sydost 
om Hällingsjö finns ett öppet jordbrukslandskap med gamla torp 
och gårdar. I nordväst finns stora skogsområden där bebyggel-
sen till stor del består av tidigare fritidshus från 1950-talet och 
framåt.  

Hällingsjö är den minsta av de tätorter som definieratas som 
utvecklingsområde i ÖP2012. Det finns omvandlingsområden 
med lika stor befolkning. Hällingsjö är dock av tradition en be-
tydande ort i området. Där finns också viss service som skiljer 
det från omvandlingsområdena t ex skola, förskola och livsmed-
elsbutik. I Hällingsjö finns också möjlighet att ansluta ny bebyg-
gelse till kommunens vatten- och avloppsnät.

HÄLLINGSJÖ

Gästgiveriet i Hällingsjö.
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Service
För Hällingsjöborna är Landvetter kommunens naturliga cen-
trum för närservice. Tidigareskola, förskola och fritidshem finns 
i Hällingsjö. 

Allmänna kommunikationer
På Väg 156 går busstrafik mellan Kinna och Göteborg. Möjlig-
heterna till arbetspendling för Hällingsjö och andra orter vid 
vägen är därför goda.

Vägar
Vägarna inom samhället sköts av Furubergsortens vägsamfällig-
het. Det finns för närvarande inga planer på att kommunen ska 
överta ansvaret för vägarna i Hällingsjö.

När samhället byggs ut mot öster behövs en bättre anslutning till 
Väg 156 vid Björkängsvallen. Furubergsvägen är mycket brant 
och kan inte fungera som tillfartsväg till nya bebyggelseområ-
den. Björkängsvägen behöver förlängas så att den kan användas 
som ny tillfartsväg för ny och befintlig bebyggelse.

Vatten och avlopp
Samhället, Kyrkhult och Eriksmyst är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Hällingsjö har en grundvattentäkt sydost om 
skolan. Hela samhället ingår i tillrinningsområdet. Det är därför 
inte möjligt att avstå från utbyggnad för att skydda vattentäkten. 
Reningsverket  ligger öster om idrottsplatsen. Det pågår utred-
ningar om att flytta både vattentäkt och reningsverk. Det finns 
planer att i framtiden ansluta Hällingsjö till ett kommunomfat-
tande spillvattensystem.

Vy över Gingsjön mot Eriksmyst.

Schematisk bild över Hällingsjö som visar 
samhället med omgivande sjö, grönska och 
åkerlandskap.
Källa: Grön plan.
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Inom utvecklingområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklings-
området. Gingsjön är en naturlig avgränsning av samhället 
mot nordväst. En senare avgränsning är Väg 156 mot sydväst. 
I nordost finns ett kuperat skogsparti, som sträcker sig ända till 
Rävlanda. En utbyggnad av samhället bör därför i första hand 
ske mot sydost. Hällingsjö är en liten ort, som lyckats bevara sin 
lantliga karaktär. All utbyggnad bör därför ske i små etapper och 
anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende,  struktur och 
skala.

Centrum
I de bebyggda områdena vid Garverivägen finns möjligheter till 
viss förtätning av bostäder. Vid Garvarbostaden och mitt emot 
skolan finns två områden som är redovisade som ”Utbyggnads-
område på kort sikt” på markanvändningskartan. Områdena 
kommer att studeras i detaljplan.

Hällingsjö finns med i Förslag till kulturmiljöprogram som en       
säterimiljö, gästgiverimiljö samt bevarande av byggnader som 
kan knytas till äldre industri. 

Källarbacken
I anslutning till Källarbacken planeras ett mindre resecentrum, 
utökad pendelparkering samt eventuellt tillkommande service. 

Björkäng
Om vattentäkt och reningsverk flyttas finns det goda möjlighe-
ter att bygga vidare i området mellan skolan och idrottsplatsen. 
Det är det mest centralt belägna bebyggelseområdet på orten, 
varför detta område bör prioriteras vid en fortsatt utbyggnad. 
Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på 
markanvändningskartan. 

Annelund
Vid Annelundsvägen kan viss förtätning med nya bostäder ske. 
Områdets omfattning begränsas av skyddszonen för en ny fram-
tida vattentäkt. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på 
lång sikt” på markanvändningskartan. 

Se  nummer 21 i Förslag till kul-
turmiljöplan för mer information.

Ny bebyggelse i lantlig miljö vid Munters väg.
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Se Grön plan för mer information.

Basåsvägen, Kyrkhult
Området kring Basåsvägen finns med i Avloppsförsörjningspla-
nen och har prioriterats för utbyggnad av kommunalt VA om 
10-20 år. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på lång 
sikt” på markanvändningskartan. Kyrkhult ligger avskilt från öv-
riga samhället och långt från busshållplatsen vid Väg 156. I sam-
band med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut vid Basås-
vägen kan nya tomter avstyckas i sydost. Möjligheterna till detta 
kommer att studeras i detaljplan.

Fokusområde
Det område som  är fokusområde för grönyta är dammanlägg-
ningen centralt i Hällingsjö. 

Verksamhetsområde
Kommunen äger ett markområde mellan Väg 156 och Björ-
kängsvallen. Till följd av de höga bullernivåer som uppstår från 
trafiken lämpar sig området inte för bostäder. Området redovi-
sas som ”Utvecklingsområde på kort sikt” på markanvändnings-
kartan. Redan i ÖP1990 redovisades området som ett framtida 
verksamhetsområde.   

Utanför utvecklingsområdet
I norr, längs vägen mot Rävlanda och i öster, längs Furubergsvä-
gen, finns jordbruksmarker, som fortfarande brukas. I dessa om-
råden kan enstaka nya bostäder tillåtas om de uppfyller kraven 
på sid. 137. Delar av Storåns dalgång räknas också till Hälling-
sjö, se sid 73.

I nordväst , längs Väg 156, ligger Eriksmyst, som anslöts till det 
kommunala VA-nätet i början av 1990-talet. Längre västerut 
finns flera områden med en blandning av gamla småjordbruk, 
torp och fritidshus, som numera används som helårsbostäder. 
Nästan hela området omfattas av flygplatsens influensområde 
för buller, varför nya bostäder utanför detaljplan inte bör tillåtas.

Stora Bugärde
Stora Bugärde ligger inom flygplatsens influensområde för bul-
ler. Det är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbyggnad 
av kommunalt VA om 10-20 år. Nya bostäder bör för närvarande 
inte tillåtas. Möjligheterna till planläggning för större bostäder i 
samband med utbyggnad av kommunalt VA tas upp i nästa över-
siktsplan.
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Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen
En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla         
2011-05-02 och en Plan- och byggförordning (2011:338), PBF 
2011-05-02 angående tillämpningen av den nya lagen. Många 
tillämpningar är ännu oklara. 

Sammanhållen bebyggelse
Kommunen har i tidigare översiktsplaner gjort en bedömning av 
vilka fastigheter utanför detaljplan som ansågs ingå i samlad be-
byggelse enligt tidigare PBL (1987:10). I nya PBL används be-
greppet sammanhållen bebyggelse, vilket enligt PBL kap 1 § 4 st 
16 definieras som ”bebyggelse på tomter som gränsar till varan-
dra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”. Härryda 
kommun tolkar idag redovisad samlad bebyggelse i ÖP2002, 
antagen 2002-01-21, som sammanhållen bebyggelse enligt PBL 
trädd i kraft 2011-05-02. En bedömning ska göras i kommu-
nen över vilka fastigheter utanför detaljplan som ska anses ingå 
i sammanhållen bebyggelse. En ny bedömningen bör redovisas 
på karta och principgodkännas av Miljö- och bygglovsnämnden. 
Bedömningen bör kontinuerligt uppdateras vid behov.

Liten tillbyggnad utanför detaljplan
Liten tillbyggnad nämns i PBL 9 kap 6 § 1 st 1 p. I Härryda 
kommun tolkas liten tillbyggnad som högst 50% av byggnad-
sarean vid PBL:s ikraftträdande 1987. En prövning av största 
tillåtna yta ska dock alltid ske i varje enskilt fall. Vid ett över-
klagande kan dock Länsstyrelsen eller övre rättsinstans göra en 
annan bedömning. Källare eller suterrängvåning tillåts där det 
är lämpligt med hänsyn till markförhållanden samt landskapsbil-
den. Takvinkeln får vara mer än 30 grader om befintlig byggnad 
har större takvinkel. Tillbyggnaden får inte dominera över den 
befintliga byggnaden. Bygglov krävs alltid inom sammanhållen 
bebyggelse.

Komplementbyggnader utanför detaljplan
Komplementbyggnad regleras i PBL 9 kap 6 § 1 st 2 p. I Härr-
yda kommun tolkas uppförande av ny komplementbyggnad som  
högst 50 % av huvudbyggnadens byggnadsarea, dock inte mer 
än sammanlagt 50 kvm. Vid en tillbyggnad av en befintlig kom-
plementbyggnad tolkas rätten till tillbyggnad som högst 50 % av 
byggnadsarean. Den sammanlagda arealen på komplementbygg-
naden får dock inte överstiga 50 kvm. En prövning av största 
tillåtna yta ska dock alltid ske i varje enskilt fall. Vid ett över-
klagande kan dock Länsstyrelsen eller övre rättsinstans göra en 
annan bedömning. Exempel på komplementbyggnader är ga-
rage, carport, förråd och växthus. Gäststuga är ett annat exem-
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pel på komplementbyggnad. Gäststuga ska placeras i omedelbar 
närhet till huvudbyggnad. I Härryda kommun tolkas omedelbar 
närhet som placering mindre än 8 m från huvudbyggnad. Vatten 
och avloppsanslutning kan prövas i det enskilda fallet. Bygglov 
krävs alltid inom sammanhållen bebyggelse. 

Garage/carport
•	Garage/carport	 är	 en	 form	av	komplementbyggnad.	Garage/

carport ska utfomas så att de tydligt underordnas bostadsbygg-
naden. Balkonger, stora fönsterpartier och utvändiga trappor 
för att nå ett förråd ska inte tillåtas. 

•	Byggnaden	får	inte	ha	inredningsbar	vind.	Bostad	får	inte	in-
redas. Takresningen får vara högst 30 grader. Förhöjt väggliv 
tillåts inte. Taknock ska vara parallell med långsidan. 

•	Framför	garage	ska	finnas	en	uppställningsplats	som	är	minst		
6 m till tomtgräns mot väg.

Friggebod
För en- och tvåbostadshus får, enligt PBL 9 kap 4 § 3 p kom-
plementbyggnad, s k friggebod, med en sammanlagd byggna-
darea på 15 kvm uppföras utan bygglov. Byggnaderna ska vara 
fristående och placeras minst 4,5 m från tomtgräns. De får ha en 
höjd till taknock på högst 3,0 m. Byggnadernas användning är 
inte preciserad i lagen, men de ska fungera som komplement till 
bostadshuset. Vatten och avlopp får normalt inte installeras i en 
komplementbyggnad. 

Större tillbyggnad
Tillbyggnader som är större än vad som anges i PBL 9 kap 6 § 
1 st 1 p kan lämplighetsprövas i bygglov. Under rekommenda-
tionerna för varje kommundel anges om och var det kan tillåtas. 
Lämplighetsprövning görs utifrån samma kriterier som nya bo-
städer utanför detaljplan.

Ersättningsbyggnad
Om befintlig byggnad rivs och ersätts med en ny byggnad kallas 
den ersättningsbyggnad. På en ersättningsbyggnad kan liten till-
byggnad eller större tillbyggnad tillåtas om det bedöms lämpligt. 
D v s man har rätt att bygga ursprunglig byggnads byggnadsa-
real samt motsvarande liten tillbyggnad eller större tillbyggnad. 

Om platsen inte är lämplig för bostadsbebyggelse ska ersätt-
ningsbyggnad inte tillåtas. Det kan t ex gälla inom flygbullerzon, 
utmed stora vägar och järnvägar eller nära stora kraftledningar.
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En fastighet ska anses vara bebyggd om den uppfyller samtliga 
nedanstående villkor.

•	Fastigheten	 är	 avstyckad	 för	 bostadsändamål	 (även	 fritidsbo-
stad).

•	Befintlig	byggnad	har	använts	som	bostad	(även	fritidsbostad).
•	Fastigheten	 är	 bebyggd	 med	 en	 huvudbyggnad	 som	 har	 en	

byggnadsarea på minst 30 kvm.
•	Fastigheten	hade	vid	tidpunkten	för	aktuell	taxering	ett	taxerat	

byggnadsvärde (värde >50.000 kr).

Nya bostäder utanför detaljplan
I kommunens östra delar kan enstaka nya bostäder utanför de-
taljplan tillåtas. Dessa lämplighetsprövas i bygglov eller för-
handsbesked. Lämplighet för ny byggnad avgörs enligt PBL 2, 8 
och 9 kap. Sociala eller ekonomiska överväganden ska inte göras 
i bygglovsprövningen.

Vid lämplighetsprövning ska bestämmelserna i Plan- och bygg-
lagen om allmänna och enskilda intressen enligt kap 2 och krav 
på byggnadsverk och tomter enligt kap 8 tillämpas. 

Förordningar som t ex strandskydd, skyddsområde för vatten-
täkt, naturreservat, riksintresse eller fornlämningar kan utgöra 
hinder för bebyggelse.

Läge
Nya bostäder ska lokaliseras i anslutning till annan bostadsbe-
byggelse och nära vägar med allmänna kommunikationer.

Utförande
Nya byggnaders utseende och placering ska anpassas till platsen 
och omgivande bebyggelse. Rekommendationer för bebyggel-
se på landsbygden finns i skriften ”Byggnadstradition Härryda 
kommun”.

Vatten och avlopp
Vatten och avlopp kan anslutas till kommunens VA-nät, gemen-
sam anläggning eller egen anläggning för en fastighet. Tillstånd 
för avloppsanläggning prövas av Miljö- och bygglovsnämnden. 
Det är angeläget att en enskild avloppsanläggning inte förorenar 
omgivningen eller försvårar för omkringliggande fastigheter att 
ordna vattentäkter eller egna lokala avloppsanläggningar. Reci-
pienter får inte heller påverkas negativt av avloppsanläggningar.

Tillfartsväg
Tillfartsväg ska vara minst 3,5 m bred och bör ha en lutning på 
högst 10 %. Det ska finnas möjlighet för service- och utryck-
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ningsfordon att vända. Anslutning till väg ska vara plan och 
medge sikt. Tillfartsvägen får inte anordnas på sådant sätt att 
den innebär stora ingrepp i naturmiljön t ex genom omfattande 
sprängning för att åstadkomma en väg med godtagbar lutning.
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Rekommendationer för Mölnlycke och     
Landvetter

Bygglov inom utvecklingsområdet
•	Bygglov	ges	enligt	gällande	detaljplan.
•	Bygglov	utanför	detaljplan	ska	inte	medges	för	större	tillbygg-

nader för en- och tvåbostadshus.

Planläggning inom utvecklingsområdet
•	Lämpligheten	av	all	ny	bebyggelse	prövas	i	detaljplan.
•	Detaljplaner	ska	upprättas	för	förändring	av	befintliga	bebyg-

gelseområden.
•	Detaljplaner	 upprättas	 efter	 hand	 som	 utbyggnad	 planeras.	

Tidsplan anges i det årligen upprättade bostadsförsörjnings-
programmet.

•	Planändring	för	delning	av	enstaka	tomter	bör	inte	göras	inom	
detaljplaner där genomförandetiden fortfarande löper. Där ge-
nomförandetiden gått ut kan ändringar prövas i detaljplan med 
enkelt planförfarande om de stämmer med intentionerna i de-
taljplanen. I avvaktan på ställningstagande om nya detaljplaner 
bör planändring för delning av enstaka tomter inte göras.

Bygglov utanför utvecklingsområdet
•	Bygglov	ges	enligt	gällande	detaljplan.
•	För	 områden	 utan	 detaljplan	medges	 bygglov	 för	 större	 till-

byggnader om vatten och avlopp kan lösas på ett långsiktigt 
hållbart sätt samt godtagbar tillfart till fastigheten kan anord-
nas. Byggnadens utseende och storlek ska anpassas till omgiv-
ningen. 

•	Nya	bostäder	 ska	 inte	medges.	Efterfrågan	på	 tomter	är	 stor	
och oplanerade nya bostäder försvårar möjligheterna att bedö-
ma behovet av skolor, förskolor, tillfartsvägar och kollektivtra-
fik. De försvårar också möjligheterna till en samlad utbyggnad 
i framtiden.

•	Nya	stall	kan	tillåtas	om	de	uppfyller	kraven	på	avstånd	till	bo-
städer och anses lämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Byggna-
derna ska placeras och utformas så att de anpassas till omgiv-
ningen. Se sid 53.
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TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

Yttre zon (Precisering av
riksintresse för Landvetter
flygplats, Trafikverkets beslut
2011-05-05 - influensområde
med hänsyn till flygbuller)

Inre zon

Götalandsbanan - järnvägs-
korridor

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Ö

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar
Föreslagen gräns för områdesbestäm-
melser för flygplatsen (FBN 70 dBA)

Vindbrukspark

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Gräns för utvecklingsområde

Sammanhållen bebyggelse enligt
redovisning av Samlad bebyggelse
i ÖP2002, antagen 2002-01-21
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Rekommendationer för Härryda/flygplatsom-
rådet

Bygglov
•	Bygglov	för	befintlig	bebyggelse	ges	enligt	gällande	detaljplan.	

Nya bostäder ska inte medges.
•	I	avvaktan	på	en	översyn	av	hela	området	bör	detaljplaner	vid	

behov ändras så att outnyttjade byggrätter för bostäder upp-
hävs. Ansökningar om nya bostäder bör läggas på anstånd i av-
vaktan på att detaljplanen ändras.

•	Inom	den	inre	zonen	ska	bygglov	utanför	detaljplan	inte	med-
ges utöver liten tillbyggnad och komplementbyggnad till en- 
och tvåbostadshus. Se sid. 101.

•	Inom	den	yttre	zonen	och	utanför	detaljplan	medges	bygglov	
för större tillbyggnad om extra bullerisolering görs, vatten och 
avlopp kan ges en långsiktigt hållbar lösning samt godtagbar 
tillfart till fastigheten kan anordnas. Byggnadens utseende och 
storlek ska anpassas till omgivningen. Se sid. 101.

•	När	nya	områdesbestämmelser	upprättats	ska	byggnader	utfö-
ras enligt dessa bestämmelser.

•	Nya	stall	kan	tillåtas	om	de	uppfyller	kraven	på	avstånd	till	bo-
städer och anses lämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Byggna-
derna ska placeras och utformas så att de anpassas till omgiv-
ningen. Se sid 53.
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TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

Yttre zon (Precisering av
riksintresse för Landvetter
flygplats, Trafikverkets beslut
2011-05-05 - influensområde
med hänsyn till flygbuller)

Inre zon

Götalandsbanan - järnvägs-
korridor

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Ö

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar
Föreslagen gräns för områdesbestäm-
melser för flygplatsen (FBN 70 dBA)

Vindbrukspark

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Gräns för utvecklingsområde

Sammanhållen bebyggelse enligt
redovisning av Samlad bebyggelse
i ÖP2002, antagen 2002-01-21
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Rekommendationer för Hindås, Rävlanda och 
Hällingsjö

Bygglov inom utvecklingsområde
•	Bygglov	ges	enligt	gällande	detaljplan.
•	Bygglov	utanför	detaljplan	ska	inte	medges	för	större	tillbygg-

nader för en- och tvåbostadshus.

Planläggning inom utvecklingsområde
•	Lämpligheten	av	all	ny	bebyggelse	prövas	i	detaljplan.
•	Detaljplaner	ska	upprättas	för	förändring	av	befintliga	bebyg-

gelseområden.
•	Detaljplaner	 upprättas	 efter	 hand	 som	 utbyggnad	 planeras.	

Tidsplan anges i det årligen upprättade bostadsförsörjnings-
programmet.

Bygglov utanför utvecklingsområde
•	För	 områden	 utan	 detaljplan	medges	 bygglov	 för	 större	 till-

byggnader om vatten och avlopp kan lösas på ett långsiktigt 
hållbart sätt samt godtagbar tillfart till fastigheten kan anord-
nas. Byggnadens utseende och storlek ska anpassas till omgiv-
ningen.

•	Inom	den	yttre	zonen	inom	flygplatsens	influensområde	med	
hänsyn till flygbuller och utanför detaljplan medges bygglov 
för större tillbyggnad om extra bullerisolering görs, vatten och 
avlopp kan ges en långsiktigt hållbar lösning samt godtagbar 
tillfart till fastigheten kan anordnas. Byggnadens utseende och 
storlek ska anpassas till omgivningen. Se sid. 101.

•	Norr	om	Mölndalsån	i	Hindås	(Limmerhult,	Grönhult,	Tak-
kullen) ska nya bostäder inte tillåtas förrän planläggning och 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt vägar skett.

•	På	landsbygden	kan	enstaka	nya	bostäder	tillåtas	om	de	loka-
liseras i anslutning till annan bostadsbebyggelse och kollek-
tivtrafiknära. De måste uppfylla de allmänna kraven i kap. 2 i 
Plan- och bygglagen. Vatten och avlopp ska lösas på ett lång-
siktigt hållbart sätt och godtagbar tillfart till fastigheten ska 
kunna anordnas. Byggnadernas utseende och placering ska an-
passas till platsen och omgivande bebyggelse. Se sid. 137.

•	I	Storåns	dalgång	ska	nya	byggnader	placeras	och	utformas	en-
ligt gällande områdesbestämmelser. Även andra förändringar 
ska ske utifrån gällande områdesbestämmelser. 

•	 	Nya	 stall	 kan	 tillåtas	om	de	uppfyller	kraven	på	 avstånd	 till	
bostäder och anses lämpliga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Bygg-
naderna ska placeras och utformas så att de anpassas till om-
givningen. Se sid 53.
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TECKENFÖRKLARING

BOSTÄDER

Befintliga bostäder

Omvandlingsområde på kort sikt
Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt

Omvandlingsområde på lång sikt

Gräns för utvecklingsområde

600 m avstånd från större kollektivtrafikplats

Yttre zon (Precisering av
riksintresse för Landvetter
flygplats, Trafikverkets beslut
2011-05-05 - influensområde
med hänsyn till flygbuller)

Inre zon

Götalandsbanan - järnvägs-
korridor

VERKSAMHETER

Befintliga verksamheter

Ö

Utbyggnadsområde på lång sikt

Utbyggnadsområde på kort sikt Götalandsbanan, spårvagnsdragning

TECKENFÖRKLARING

INFRASTRUKTUR

Befintlig järnväg

Planerad väg samt önskvärda vägkopplingar
Föreslagen gräns för områdesbestäm-
melser för flygplatsen (FBN 70 dBA)

Vindbrukspark

TECKENFÖRKLARING

TECKENFÖRKLARING

REKOMMENDATIONER

Gräns för utvecklingsområde

Sammanhållen bebyggelse enligt
redovisning av Samlad bebyggelse
i ÖP2002, antagen 2002-01-21
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KONSEKVENSBESKRIVNING
 Fotograf Johanna Spetz.
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ÖP2011 redovisar hur kommunen planerar för en fortsatt ex-
pension på ca 1,5 % varje år. I huvudsak ska bebyggelseutveck-
lingen ske inom de befintliga tätorterna och kring knutpunkter 
för kollektivtrafiken. De befintliga tätorterna definieras som ut-
vecklingsområden och avgränsas mot omgivande landsbygd. Ut-
anför utvecklingsområdena ges inte möjlighet till nylokalisering 
av enstaka hus väster om flygplatsen.

I detta kapitel redovisas översiktligt vilka samlade miljömäss-
iga, sociala och ekonomiska konsekvenser ett genomförande av 
ÖP2012 kan medföra. 

Enligt MKB-förordningen antas en översiktsplan medföra bety-
dande miljöpåverkan, därför ska alltid en miljöbedömning göras 
för att utreda planens konsekvenser. Syftet med miljöbedöm-
ningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. I en miljökonsekvensbeskrivning ska den be-
tydande miljöpåverkan identifieras, beskrivas och bedömas. 

Avgränsning
Ett samråd om avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivning-
en har skett med Länsstyrelsen den 21 april 2010. Avgränsning-
en handlar om på vilken nivå miljökonsekvensbeskrivningen ska 
göras. Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, för ÖP2012 kon-
centrerar sig på övergripande effekter på miljön. 

Trots att denna MKB görs måste alltid alla kommande detalj-
planer behovsbedömas. Ett antal föreslagna utbyggnadsområden 
har redan i samråd med Länsstyrelsen bedömts komma att med-
föra betydande miljöpåverkan. Dessa områden är:

Södra Kullbäckstorp - ÖP2012 föreslår ett nytt område inom 
utvecklingsområde Mölnlycke söder om Mölndalvägen. Bland 
annat kommer delar av ett idag oexploaterat skogsområde att tas 
i anspråk. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram.

Götalandsbanan - Banans sträckning genom kommunen ger 
konsekvenser på miljön. Götalandsbanan medverkar till att ka-
paciteten för järnvägen förbättras. Detta leder till att förutsätt-
ningar för att skapa god kollektivtrafik genom pendeltåg ökar. 
Miljökonsekvenserna av nya spår för höghastighetståg kommer 
att redovisas i samband med förstudier och arbetsplaner då pro-
jektet blir aktuellt att genomföra.

Södra Landvetter - ÖP2012 föreslår ett nytt område inom 
utvecklingsområde Landvetter kring en ny tänkt pendeltågsta-
tion längs Götalandsbanans sträckning. Bland annat kommer ett 
stort, idag oexploaterat skogsområde att tas i anspråk. Syftet är 
att skapa ett hållbart samhälle med stora möjligheter till riktigt 
god kollektivtrafik i form av pendeltåg. 

KONSEKVENSER

För mer information: 

PBL 4 kap 2a §

MB 6 kap 11 § och 12 §

4 § MKB-förordning vid tillämp-
ning av MB 6 kap 11 §
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Göteborg Landvetter City Airport - ÖP2012 föreslår ett nytt 
verksamhetsområde på delvis oexploaterat område vid flygplats-
motet. En miljökonsekvensbeskrvning har tagits fram i maj 2011 
till planprogram för Airport City. 

Bårhults företagspark - föreslås utvecklas som verksamhets-
område. Föreslaget område utgör en utvidgning av befintligt 
verksamhetsområde. Väster om området ligger ett större forn-
lämningsområde. Föreslagen exploatering berör naturområden 
med hänsynsnivå 2 i Naturvårdsplanen. Utbyggnaden finns upp-
tagen  som ett undantag från riktlinjen rörande hänsynsnivå 2. 
En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. 

Miljömässiga konsekvenser 
De miljömässiga konsekvenserna är de som beskrivs mest utför-
ligt. De aspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan ska 
tas upp. 

Planförslaget ska bedömas utifrån ett nollalternativ. Nollalter-
nativet ska spegla en trolig utveckling om planförslaget inte ge-
nomförs.

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller också en avstämning 
mot miljömålen. 

Nollalternativ
Om ÖP2012 inte genomförs kan man anta att tillväxten kom-
mer att bli något mindre än 1,5 %. Om de större satsningarna 
på bebyggelse i utvecklingsområden inte kommer till stånd kan 
man förvänta sig en brist på områden för nya bostäder och verk-
samheter.

Man kan dock anta att bebyggelsetrycket ändå kommer att vara 
relativt stort, p g a kommunens läge i regionen. För att möta 
detta tryck, kan kommunen då behöva möjliggöra områden för 
både bostäder och verksamheter som inte är strategiskt place-
rade utifrån hållbarhetsaspekter. Istället kan resultatet bli en mer 
spridd, splittrad och slumpmässigt tillkommen bebyggelse. Det 
kan då bli svårare att nyttja befintlig infrastruktur och att tillhan-
dahålla service och kollektivtrafik inom rimliga avstånd. Kom-
munen skulle då inte leva upp till sin del av det avtal man slutit 
med Göteborgsregionen, GR, om att sträva mot den struktur-
bild som innebär satsning längs de starka kollektivtrafikstråken. 
Etablering i sådana lägen skulle troligen medföra att man får 
svårare att uppfylla miljömålen.
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Planförslagets övergripande effekter på miljön
När kommunens utvecklingsområden växer ökar belastningen 
på miljön. Mer mark tas i anspråk, trafiken ökar och fler bostä-
der måste förörjas med värme, vatten och avlopp.

Mark tas i anspråk - I ÖP2012 föreslås kommunens utveckling 
ske främst inom utvecklingsområden i större sammanhängande 
delar. Detta innebär i vissa fall att idag oexploaterad mark kom-
mer att tas i anspråk. I kommunens Naturvådsplan har naturen 
kategoriserats i hänsynsnivåer. Med hjälp av Naturvårdsplanen 
har en nogrann avvägning mellan exploatering och bevarande 
skett. Föreslagna utbyggnadsområden har generellt lokaliserats 
till områden med de lägsta värdena. I ett fåtal fall har exploate-
ring föreslagits där höga naturvärden finns. I dessa fall har un-
dantagen tydligt beskrivits i Naturvårdsplanen och i översikts-
planen. 

Undantagna områden enligt de generella riktlinjerna för hän-
synsnivå 1 och 2 i Naturvårdsplanen:

•	Södra	Kullbäckstorp	-	MKB	ska	tas	fram
•	Mölnlycke	fabriker	-	prövas	i	detaljplan
•	Öster	om	Vällsjön	och	Björnmossen	i	Pixbo	-	prövas	i	detalj-

plan
•	Bårhults	företagspark	-	prövas	i	detaljplan
•	Södra	Landvetter	-	MKB	ska	tas	fram
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av ett genomför-
ande av översiktsplanen bli mindre än i nollalternativet.

Ökad trafik  - Den ökande trafiken ger den största påverkan 
på miljön om planen inte genomförs. Trafiken orsakar problem 
på flera sätt. Luftkvaliten blir sämre på grund av avgaser och att 
små partiklar dammar upp från marken. Bilarna släpper också 
ut kolväten, kväve- och svaveldioxider som kallas växthusgaser. 
Den ökande mängden växthusgaser i atmosfären orsakar globala 
förändringar av klimatet, t ex en ökad medeltemperatur. Dessut-
om orsakar trafiken buller som kan vara skadligt för hälsan med 
sömnproblem, stress, sämre koncentrationsförmåga och ökad 
risk för hjärtproblem.

Den allvarligaste konsekvensen av att genomföra det som den 
här planen förslår är att normerna för luftkvalitet riskerar att 
överskridas. Det gäller framförallt små partiklar, men också kvä-
vedioxid. Mellan december 2009 och mars 2010 mäts just dessa 
luftföroreningar i Mölnlycke centrum. Resultatet kommer att 
redovisas under sommaren 2010.

Utsläppen av växthusgaser förväntas inte bli högre än om ut-
vecklingen skulle skett på andra ställen i kommunen. Tvärtom 
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ger ÖP2012 möjlighet till en utveckling där nya bostäder och 
verksamheter placeras på platser och med en sådan täthet att ett 
resande med kollektivtrafik främjas och ett resande med bil kan 
minska.

På grund av vägtrafiken i kommunen överskrids riktvärdet för 
buller för ca 300 fastigheter (ekvivalent buller utomhus). Här 
ingår de fastigheter där mätningar eller beräkningar gjorts. Inom 
utvecklingsområden föreslås den största delen av kommunens 
utveckling ske. I de mest centrala delarna, kring kollektivtrafik-
knutpunkterna, föreslår ÖP2012 att förtätning av befintlig be-
byggelse ska prioriteras. I dessa områden finns ofta risk för bul-
lerstörningar. Nackdelarna av att bygga bostäder i lägen där risk 
för bullerstörningar finns, får vägas mot nyttan med att bygga i 
sådana centrala lägen.

Vatten och avlopp  - Ökad exploatering leder till större påver-
kan på vattendragen i kommunen. I Avloppsförsörjningsplanen  
görs en bedömning av recipienternas skyddsbehov och risknivå.  
I översiktsplanen görs en prioritering av vilka områden med en-
skilda spillvattenanläggningar som behöver åtgärdas först. Detta  
innebär att den negativa påverkan på vattendragen i områden 
med enskilda spillvattenanläggningar kan minskas. En konsevens 
av detta är att man i översiktsplanen väljer att helt undanta vissa 
områden från exploatering. En annan konsekvens är att andra 
områden som normalt inte skulle bebyggas kan komma att för-
tätas för att bekosta utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. 

Energi och uppvärmning - Den växthusgas som i första hand 
bidrar till ökningen av växthuseffekten är koldioxid. Förutom 
transporter så kommer de största utsläppen av koldioxid från an-
läggningar för uppvärmning. Utsläppen har minskat då det skett 
en ökning av biobränslebaserad fjärrvärme. 
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I ÖP2012 föreslås kommunens utveckling ske främst inom ut-
vecklingsområden i större sammanhängande delar. Detta inne-
bär också att möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av fjärr-
värmenätet främjas. I förhållande till att planen inte genomförs 
bedöms konsekvenserna för miljön bli mindre.

Som underlag till ÖP2012 har en en vindbruksplan tagits fram, 
där områden lämpliga för vindbruk studerats.

Avstämning mot miljömål
Härryda kommun har lokala miljömål (politiska inriktningsmål 
för miljö, KF 2009-04-20). Dessa mål har riksdagens beslutade 
miljömål som utgångspunkt. Här redovisas de mål som anses på-
verkas av översiktplanen.

Begränsad klimatpåverkan
•	Utsläppen	från	transportarbete	ska	inte	öka
•	Kollektivtrafikens	andel	av	de	totala	personresorna	ska	öka
•	Energianvändningen	per	invånare	ska	minska
•	Användningen	av	fossila	bränslen	ska	minska	kraftigt
Den övergripande inriktningen i översiktsplanen är att ny be-
byggelse i första hand tillkommer inom utvecklingsområden. 
Inom utvecklingsområden prioriteras förtätning med gång- och 
cykelavstånd till kollektivtrafik. Genom att bebyggelsen koncen-
treras kring service och kollektivtrafik skapas möjlighet att mins-
ka transportarbetet med bil och skapa ett större underlag för 
kollektivtrafiken. Den föreslagna utbyggnadsstrukturen innebär 
också att möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av fjärrvär-
menätet främjas.

Levande sjöar och vattendrag
•	Det	ska	inte	finnas	någon	negativ	påverkan	av	näringsämnen	

och andra föroreningar i våra sjöar och vattendrag.
•	De	sjöar	och	vattendrag	som	i	ÖP2002	benämns	”värdefullt	

vattenområde” ska långsiktigt skyddas.
Flera av de föreslagna utbyggnadsområdena ligger i anslutning 
till sjöar. Här krävs att dagvattenpolicyn följs (med ett lokalt 
omhändertagande av dagvattnet) så att förorenat dagvatten inte 
kan nå ut i sjöar och vattendrag. I befintliga områden utanför 
utvecklingsområden kan nya bostäder tillkomma i samband med 
att kommunalt VA byggs ut. I dessa fall minskas dock påverkan 
på sjöar och vattendrag. I Landvetter och Mölnlycke föreslår 
översiktplanen s k fokusområden längs vattendragen genom cen-
trum. Här finns möjlighet att genom planteringar, våtmarker 
och andra åtgärder i anslutning till vattnet minska tillförseln av 
näringsämnen.
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Levande skogar
•	De	ur	naturvårdssynpunkt	mest	värdefulla	skogarna	ska	skyd-

das från exploatering
•	Invånarnas	behov	av	rekreation	och	friluftsliv,	särskilt	i	de	tät-

ortsnära skogarna, ska tillgodoses.
Översiktsplanen tillsammans med Naturvårdsplanen har av-
vägt naturvårdsintressen mot exploateringsintressen. Alla om-
råden som har den högsta klassningen ur naturvårdssynpunkt, 
hänsynsnivå 1, har skyddads från exploatering. I översiktsplanen 
skyddas de tätortsnära skogarna genom att de lämnas utanför ut-
vecklingsområdet i de fall annat skydd inte redan finns. I områ-
det Södra Landvetter tas idag orörd skogsmark i anspråk. Delar 
av detta område är redovisat som hänsynsnivå 2 i Naturvårdspla-
nen. Götalandsbanans sträckning och en ny vägförbindelse väs-
terut finns redovisad i Naturvårdsplanen som ett undantag från 
den generella riktlinjen för hänsynsnivå 1. 

Rikt odlingslandskap
•	Det	ur	naturvårdssynpunkt	mest	betydelsefulla	odlingsland-

skapet ska brukas på lämpligt sätt och skyddas mot exploate-
ring.

•	Odlingslandskapets	byggnader	och	bebyggelsemiljöer	med	
särskilda värden ska bevaras och tas tillvara.

Enligt Naturvårdsplanen ska alla områden som har den hög-
sta klassningen ur naturvårdssynpunkt, hänsynsnivå 1, skyddas 
från exploatering. I områden  med hänsynsnivå 2 bör exploate-
ring undvikas. De byggnader och miljöer med särskilda värden i 
odlingslandskapet redovisas bl a i Kulturmiljöplanen som tagits 
fram i samband med översiktsplanen. Här stärks kulturmiljövär-
dena. Miljön kring Storåns dalgång utgörs av odlingslandskap 
och är redovisad som hänsynsnivå 2 i Naturvårdsplanen och 
finns även beskriven i Kulturmiljöplanen. För Storåns dalgång 
har dessutom områdesbestämmelser tagits fram för att värna 
kulturmiljön.

God bebyggd miljö
•	Översiktsplanen	ska	användas	som	ett	redskap	för	att	nå	god	

bebyggd miljö.
•	Bebyggelseplanering	ska	ske	med	hänsyn	till	nutida	och	fram-

tida kollektivtrafikstråk och knutpunkter.
•	Antalet	människor	som	är	bullerstörda	i	Härryda	kommun	ska	

minskas och tysta miljöer ska värnas.
•	Tillgängligheten	till	tätortsnära	rekreationsområden,	t	ex	sko-

gar och parkområden, ska öka.
•	Nybyggnation	av	bostäder	och	lokaler	ska	utformas	så	energi-

effektivt som möjligt.
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Översiktplanen används för att planera för en samhällsstruk-
tur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. De 
övergripande strategierna handlar om att bygga hållbart genom 
att lokalisera bebyggelse nära kollektivtrafik, gärna spårbunden. 
Det är inom utvecklingsområden som utvecklingen ska ske i för-
sta hand. Estetiska värden värnas genom att främja en struktur 
och en gestaltning anpassad till platsen. Kulturhistoriska värden 
och värdet av de gröna miljöerna uppmärksammas och värnas i 
Kulturmiljöplan respektive Grön plan. I Grön plan värnas även 
kopplingar och stråk för att nå de gröna områdena.

Målet att antalet bullerstörda människor ska minskas är på 
många platser i konflikt med målet att nå en hållbar utveckling 
där förtätning kring kollektivtrafikknutpunkter främjas. När det 
gäller nytillkommande bebyggelse ska riksdagens riktlinjer för 
buller följas. 

Den föreslagna utbyggnadsstrukturen innebär också att möjlig-
heterna till ett effektivt utnyttjande av fjärrvärmenätet främjas.

Den sammanfattande bedömningen är att miljökvalitetsmålen 
till övervägande del kommer att uppfyllas genom de förslag som 
ställs i planen.

Ett rikt växt- och djurliv
•	Hotade	arter	och	deras	livsmiljö	ska	skyddas.
•	Främmande	arter	och	genetiskt	modifierade	organismer	ska	

inte introduceras.
Härryda kommuns värdefulla landskap finns beskrivna i Natur-
vårdsplanen och är redovisade som hänsynsnivå 4. De värdefulla 
landskapen omfattar miljöer som utgör hela fungerande land-
skap som har betydelse för vissa arters överlevnad. Dessa miljöer 
kan exempelvis utgöra värdefulla landskap för hotade djur- och 
växtarter i kommunen.



155ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

KONSEKVENSANALYS

Sociala konsekvenser
Den här översiktplanen är en fysisk plan. Det innebär att planen 
kan påverka de fysiska förutsättningarna för ett rikt socialt liv. 
Rättvisetänkande ska vara en grundläggande princip vid fysisk 
planering, vilket innebär att den praktiska vardagen för var och 
en ska vara i fokus.

Flera aspekter är viktiga för att social kvalitet ska uppnås, såsom 
trygghet, integration, möjlighet till försörjning, god boendemil-
jö samt meningsfull fritid.

Orterna stärks
Kommunens utveckling ska framförallt ske inom utvecklings-
områden. Inom utvecklingsområden prioriteras bebyggelse i 
närheten av kollektivtrafikknutpunkter. Av flera skäl är det önsk-
värt att stärka centrum i varje kommundel. God tillgänglighet 
till centrum och även mellan andra områden understödjer ett 
starkt centrum. Ett attraktivt centrum har betydelse för ortens 
identitet. 

Ett tätare samhälle ökar möjligheten till social integration efter-
som fler människor med olika bakgrund har möjlighet att mötas.
ÖP2012 skapar möjlighet för ett varierat utbud av service som 
gynnar många och ger fler en praktisk vardag med t ex närhet 
mellan bostad, arbete och service.

Förändring mot ett tätare samhälle är inte alltid en positiv upp-
levelse. Vid förtätning i en befintlig boendemiljö kan de sociala 
konsekvenserna bli att ytor som inte varit bebyggda tas i an-
språk, att trafiken ökar på vissa gator och att alla lekplatser och 
andra offentliga platser ska delas av fler. Detta måste vägas mot 
en långsiktigt hållbar social bebyggelsestruktur.

Offentlig miljö
Det sociala livet i alla kommunens orter stärks om det finns plat-
ser där människor möts. Offentliga platser som gång- och cy-
kelstråk, hållplatser, parker och torg kan utformas efter princi-
per som gör dem trygga. När utvecklingsområden växer och fler 
människor använder den offentliga miljön under fler av dygnets 
timmar, ökar också tryggheten.

Blanda och komplettera
När nya områden byggs, främst inom utvecklingsområden, ska-
pas möjlighet att bygga områden med ett varierat utbud av upp-
låtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper. Ett varierat utbud 
underlättar kvarboende och mångfald. När befintlig bebyggelse 
kompletteras eftersträvas denna blandning. Då finns ett utbud 
av bostäder för människor i olika skeden av livet och med olika 
ekonomiska möjligheter.
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När kommunen bygger boende med särskild service ska dessa i 
möjligaste mån integreras med övrig bebyggelse. Byggnader ska 
dessutom gestaltas på liknande sätt som omgivande bebyggelse 
och med samma kvalitet. 

Närhet till natur
I Grön plan finns angivet hur de tätortsnära gröna ytorna ska tas 
om hand och hur de ska göras tillgängliga. Särskild vikt läggs vid 
fokusområden. Det är gröna områden som ska prioriteras i de 
centrala delarna av varje utvecklingområde.

En god kollektivtrafik innebär möjlighet för fler människor att 
ta sig till naturen. Närhet till natur har ett starkt samband med 
god hälsa och välmående.

Arbete
ÖP2012 innebär att fler företag kan etablera sig. Då skapas fler 
arbetsplatser och fler människor får möjlighet att jobba inom 
kommunen. Detta kan innebära ökad ekonomisk trygghet. 
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Ekonomiska konsekvenser

En attraktiv kommun
Översiktplanen lägger grunden för de fysiska förutsättningarna 
för kommunens tillväxt. En stark struktur som ger möjlighet att 
utveckla de befintliga utvecklingområdena till attraktiva sam-
hällen, med goda möjligheter till att bo, arbeta och leva har ett 
värde även ekonomiskt. Att stärka centrum i alla kommunens 
fem utvecklingområden, där vikt läggs vid god kollektivtrafik, 
trygga och vackra offentliga rum och en blandad bebyggelse med 
både bostäder och verksamheter, är exempel på hur den fysiska 
strukturen kan lägga grunden för ett trivsamt samhälle. Genom 
att styra utvecklingen till utvecklingsområden ges samtidigt en 
möjlighet att utveckla friluftsliv, naturvärden och landskaps-
bild. Genom att inte tillåta för mycket spridd bebyggelse värnas 
kommunen som en vacker kommun med stora möjligheter att 
komma ut i naturen. Kommunens attraktionskraft ökar om dess 
speciella värden i landskapet och naturen får råda. 

Kommunal service
I takt med att kommunen växer krävs kommunala investeringar i 
form av skola, omsorg och annan infrastruktur. Detta kräver in-
vesteringar i form av resurser för utbyggnad, drift och underhåll 
och för resurser för att driva olika verksamheter. Kollektivtrafi-
ken behöver också byggas ut tillsammans med stora infrastruk-
tursatsningar.

Om ÖP2012 inte genomförs kan man anta att tillväxten kommer 
att bli något mindre än 1,5 %. Man kan dock anta att bebyggel-
setrycket ändå kommer att vara relativt stort, p g a kommunens 
läge i regionen. Eftersom tillväxten då inte kommer att följa 
översiktsplanens starka struktur som bygger mycket på satsning-
ar inom utvecklingsområdenas centrala lägen kommer det att bli 
svårare och mer kostsamt att planera för kommunens utveckling.
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Länsstyrelsens yttrande under utställning av översiktsplanen, ÖP2012
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