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Svar på motion om ett kallbadhus i kommunen 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 109 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Jan Gustavsson (KP) om att 
utreda förutsättningar och alternativ för ett kallbadhus i kommunen. I 
motionen beskrivs hur vinter- och kallbad blivit alltmer populärt på senare 
år. Motionären yrkar därför på att kommunen ska utreda möjligheten att 
anlägga ett kallbadhus vid någon av kommunens badsjöar. Ett kallbadhus i 
kommunen kan komma att utgöra en samlingsplats för uppfriskande bad 
under hela året.  
 
Härryda kommun är rik på sjöar och på en rad olika platser i kommunen 
finns goda möjligheter att bada året om, både vid kommunala badplatser och 
i anslutning till ideella föreningars anläggningar.   

Att planera och finansiera bygget av ett kallbadhus är inte en del av den 
kommunala kärnverksamheten. Förvaltningens bedömning är att kallbadhus, 
i likhet med andra rekreationsinrättningar inte ska drivas i kommunal regi i 
första hand, utan av andra lokala aktörer.   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 17 november 2022  
 Motion den 16 juni 2022 om ett kallbadhus i kommunen  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 109 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Jan Gustavsson (KP) om att 
utreda förutsättningar och alternativ för ett kallbadhus i kommunen. I 
motionen beskrivs hur vinter- och kallbad blivit alltmer populärt på senare 
år. Motionären yrkar därför på att kommunen ska utreda möjligheten att 
anlägga ett kallbadhus vid någon av kommunens badsjöar. Ett kallbadhus i 
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kommunen kan komma att utgöra en samlingsplats för uppfriskande bad 
under hela året.  
 
Ett kallbadhus är en badinrättning bestående av byggnad och brygga som 
ska möjliggöra bad i vatten som inte är uppvärmt. Byggnaden kan vara av 
mer eller mindre enkel karaktär och är i regel placerad vid havs- eller 
sjökanten, alternativt i vattnet.   
 
Möjligheter till kalla bad i Härryda kommun  
 
Härryda kommun har en stor rikedom på skogssjöar och inom kommunen 
finns över 100 sjöar som är större än en hektar. Runtom om i Härryda finns 
ett antal kommunala badplatser som lämpar sig för bad året om. Sjöholmens 
badplats vid Landvettersjön erbjuder möjlighet att bada från brygga och är 
utrustad med ramp och toalett. På andra sidan Landvettersjön vid Frökens 
udde i Mölnlycke finns en badplats med brygga, badstege, hopptorn och 
anslutande parkering. I Hällingsjö finns Gingsjöns badplats med tillgång till 
bryggor, hopptorn och toalett. Rammsjöns badplats i Rävlanda erbjuder 
vinterbad från bryggor som ligger i året runt. I Hindås går det att bada från 
brygga vid Västra Nedsjöns badplats. Kommunala badplatser med brygga 
återfinns likaså vid Rådasjön och Hornasjön.  
  
Ett antal ideella föreningar inom kommunen driver även liknande 
anläggningar i egen regi. Vid Finnsjön och Örtjärn finns möjlighet för 
privatpersoner att boka bastu i nära anslutning till badplatserna. 
 
Bygga nära vatten  
 
Då ett kallbadhus innefattar byggnader och bryggor i mycket nära 
anslutning till vatten och sjöar behöver intressenter förhålla sig till 
strandskyddet. Vid alla kuster, sjöar och vattendrag gäller strandskyddet 
som ett generellt skydd i hela landet. Inom strandskyddat område är det i 
allmänhet förbjudet att bygga eller att gräva och schakta. Det generella 
strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. 
På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. Det är 
länsstyrelsen som kan besluta om ändringar i strandskyddet, både genom att 
utöka eller minska det. På vissa platser är strandskyddet borttaget, oftast i 
tätorter.  
 
Exemplet Ulricehamn  
 
Kallbadhus återfinns på en rad platser runtom i landet. Etableringen av 
kallbadhuset i Ulricehamn vittnar om att det genom lokal samverkan mellan 
näringsliv och kommuninvånare är möjligt att driva på investeringar utan 
offentliga medel. Initiativet till kallbadhuset kom från föreningar, 
privatpersoner och företag som senare bildade en förening för att driva och 
finansiera projektet. I anslutning till kallbadhuset finns en restaurang som 
drivs av entreprenörer. Utöver badmöjligheten är kallbadhuset ett riktmärke 
för strandpromenaden och närliggande centrum. Den övriga driften sköts av 
föreningens ideella krafter.   
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Ekonomisk bedömning  
Ett kallbadhus kan bestå av allt från en mycket enkel brygg- och 
huskonstruktion till en mer omfattande badanläggning. Det är därför svårt 
att uppskatta en översiktlig kostnad för planering och byggnation. För att 
utreda möjligheten att anlägga ett kallbadhus vid någon av kommunens 
badsjöar behöver förvaltningen avsätta personalresurser som aktivt kan 
arbeta med frågan. Med tanke på att det saknas intern expertis inom området 
är det sannolikt att en konsult med lämplig kompetens hade behövt anlitas 
för uppdraget.  

Förvaltningens bedömning 
Härryda kommun är rik på sjöar och på en rad olika platser i kommunen 
finns goda möjligheter att bada året om, både vid kommunala badplatser och 
i anslutning till ideella föreningars anläggningar.  
 
Att planera och finansiera bygget av ett kallbadhus är inte en del av den 
kommunala kärnverksamheten. Förvaltningens bedömning är att kallbadhus, 
i likhet med andra rekreationsinrättningar inte ska drivas i kommunal regi i 
första hand, utan av andra lokala aktörer.  
 
 
 
 
Louise Skålberg  Irmana Cukur 
Samhällsbyggnadschef Administrativ chef 
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HÄRRYDA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -06- 16 
Diarienr ¡ Diarieplanbeteckn 

Motion om ett kallbadhus i kommunen 

Kommunpartiet yrkar pa att förutsättningar och alternativ utreds för ett kallbadhus vid 
nägon av vära mänga badsjöar i kommunen; som en familjär samlingsplats för 
uppfriskande kallbad i det fria âret om. 

Bakgrund 

Värt land har en läng tradition av kallbadhus som nu upplever en renässans med nya 
stilar och konstruktioner vid eller ute pà vattnet; med ambitionsniv~er frän enkelt 
utförande med bara omklädningsrum, bastu, dusch, trappa och ramp till mer ambitiöst 
med samlingsrum, servering, toaletter och bassänger. 

En viktig trend idag är att allt fier ser kallbad (även vinterbad) som positivt för hälsan 
och därför önskar fä tillgáng till vära sjöar äret om, om anläggningar för detta funnesi 
form av ett kallbadhus. 

Ett s~dant skall ses som ett komplement och ej alternativ till den simhall som redan 
beslutats. Kostnaderna för att uppföra och driva ett enkelt kallbadhus skulle vara 
oerhört mycket lägre än de för en simhall, men ändamälet för de tvâ är ocksä 
väsentligt olika. 
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