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Fastställd av kommunfullmäktige
28 januari 2008, § 3

POLITISKA INRIKTNINGSMÅL SOM UNDERLAG INFÖR
REVIDERINGEN AV ÖVERSIKTSPLANEN
Förord
Vid samhällsplanering skall skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle vara grundläggande.
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 kommun av att tillhandahålla den kommunala servicen och infrastrukturen.
Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen. I tillväxtprognosen för Göteborgsregionen kommer befolkningen att öka med cirka 1 % per år under den närmaste tioårsperioden. Med detta mål tar Härryda kommun sitt ansvar för den regionala utvecklingen. För att nå det gemensamma regionala målet behövs en samsyn mellan kommunerna. 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 markanvändning. Den nya järnvägssträckningen öppnar möjligheten för nya naturnära bostadsområden 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 politiker 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 uppdatering.

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

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Det skall planeras för olika upplåtelseformer i kommunens samtliga tätorter 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 befintlig 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 utbyggd kollektivtrafik med buss finnas.
Översyn skall göras av områdesbestämmelserna för flygplatsens skyddszon 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 omvandlingsområden skall påskyndas.
Bostäder skall byggas på säker mark och ej där risk finns för översvämningar och ras.
Lämpliga reservvattentäkter skall utredas och reserveras för framtida befolkningsutveckling.

Kollektivtrafik, infrastruktur i form av vägar och järnväg
• Det skall finnas attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik med buss och
spårbunden trafik.
• Mark skall reserveras för den framtida järnvägskorridoren.
• Vid planering av nya områden skall hänsyn tas till framtida tvärförbindelser 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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•
•
Energi

•

Det skall planeras för fortsatt utveckling av verksamhetsområden längs
riksväg 40.
Området kring flygplatsen skall utvecklas för ytterligare verksamheter.

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

Natur

•

I planeringen skall hänsyn tas till kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
områden.

•

Värdefulla naturområden skall värnas och säkras för kommuninvånare och
besökare. Tillgängligheten till värdefulla naturområden skall öka. En avvägning 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
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