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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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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 
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Hårsjön - 
Rambomosse
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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
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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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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.



33ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

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. 
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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. 



55ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

FÖRUTSÄTTNINGAR

• 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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