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Ramavtal för detaljplan Håltsås 1:8, Fläskebo 
avfallsanläggning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Ramavtal mellan Härryda kommun och 
Renova Miljö AB. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med kommunstyrelsens beslut den 29 maj 2020 § 232 om att 
bevilja ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 beslutade kommunstyrelsen  
även att det i detaljplanearbetet ska utredas hur området kan användas efter 
att deponin avslutas samt att detaljplanen inte får förhindra en framtida 
utveckling av verksamhetsområden öster om Partillevägen/Landvettervägen 
(Väg 535) enligt gällande översiktsplan. Under planarbetet ska dialog ske 
mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för att uppfylla dessa 
villkor. 
 
Förvaltningen har upprättat förslag till ramavtal mellan Härryda kommun 
och Renova Miljö AB. Syftet med detta ramavtal är att fastställa 
ansvarsfördelning gällande ekonomi och utförande mellan kommun och 
exploatör vid genomförande av detaljplanen samt de krav och förväntningar 
som exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. Avtalet 
reglerar bland annat att exploatören ska bekosta samtliga åtgärder inom 
detaljplaneområdet med anledning av genomförandet av detaljplanen.  
 
Ramavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
uppdrag om planstart för Fläskebos avfallsanläggning samt 
plankostnadsavtal mellan Härryda kommun och Renova Miljö AB. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 mars 2022 
 Kommunstyrelsens beslut om planbesked 29 maj 2020 § 232 
 Ramavtal och bilagor 
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Anders Ohlsson Ria Andersson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
 
 
 

Page 273 of 461



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 232      Dnr 2018KS633

Behandling av bordlagt ärende: Planbesked för Håltsås 1:8 

 
Renova Miljö AB inkom den 13 juli 2018 med en begäran om planbesked för utveckling av 
Fläskebo avfallsanläggning inom fastighet Håltsås 1:8. Ansökan har därefter kompletterats 
den 21 februari och den 25 mars 2019.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet den 5 mars 2020 § 100 för att föra 
ytterligare dialog med Renova Miljö AB. Därefter, den 2 april 2020 § 135, deltog Renova 
Miljö AB på kommunstyrelsens sammanträde och svarade på frågor. 

Förslaget innebär att utöka området för befintlig avfallsverksamhet med områden för deponi 
(farligt och icke farligt avfall), avfallshantering, lakvattenhantering, bergtäkt, industriändamål 
samt naturområde. Höjderna på deponierna föreslås uppgå till som högst +167 meter över 
nollplanet, vilket innebär höjningar av marknivån mellan 20-40 meter. Ansökan omfattar 
totalt cirka 80 hektar, varav befintliga deponiceller samt tillståndsgivna/framtida deponiceller 
inom gällande detaljplan utgör cirka 12 hektar.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 25 november 2019. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
 
Yrkanden 
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 
enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen och lägger till följande villkor:
 

• Detaljplanen ska utreda hur området kan användas efter att deponin avslutas.
• Detaljplanen får inte hindra en framtida utveckling av verksamhetsområden öster om 

Partillevägen/Landvettervägen (Väg 535) enligt gällande översiktsplan.
• Under planarbetet ska dialog ske mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för 

att uppfylla dessa villkor.

Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021.

 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen.
 
Proposition
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-05-29

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Per Vorbergs 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Patrik Lindes yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller så 
att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 10 voteringslista.
 
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Håltsås 1:8 enligt 5 kap. 5 § plan- och 
bygglagen och lägger till följande villkor:
 

• Detaljplanen ska utreda hur området kan användas efter att deponin avslutas.
• Detaljplanen får inte hindra en framtida utveckling av verksamhetsområden öster om 

Partillevägen/Landvettervägen (Väg 535) enligt gällande översiktsplan.
• Under planarbetet ska dialog ske mellan Renova Miljö AB och Härryda kommun för 

att uppfylla dessa villkor.
 
Arbetet med detaljplanen kan påbörjas 2021.

Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S) och Robert Langholz 
(S), bilaga 11 skriftlig reservation. Mot beslutet reserverar sig även Roland Jonsson (MP).

----------------------
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VOTERINGSLISTA
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-05-29

Voteringslista: § 232
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Planbesked för Håltsås 1:8,  2018KS633

Bilaga 10. Voteringslista

Ledamot Ja Nej Avstår
Per Vorberg (M), ordförande X
David Dinsdale (L), vice ordförande X
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande X
Grim Pedersen (M), ledamot X
Kersti Lagergren (M), ledamot X
Mikael Johannison (M), ledamot X
Ronny Sjöberg (C), ledamot X
Håkan Eriksson (KD), ledamot X
Martin Tengfjord (SP), ledamot X
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot X
Robert Langholz (S), ledamot X
Roland Jonsson (MP), ledamot X
Rickard Rosengren (M), ersättare X
Resultat 9 4 0
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Bilaga 11 till protokollet kommunstyrelsen 2020-05-29 § 232

Skriftlig reservation - Planbesked för Håltsås 1:8

Vi Socialdemokrater reserverar oss för att vi anser att kommunen tagit emot tillräckligt med massor. 
Mer massor på samma plats ger ökad risk för förgiftning av grundvatten, sjöar och andra vattendrag i 
närområdet. Det är en risk som vi inte är villiga att ta.

Patrik Linde (S)

Page 4 of 4Page 277 of 461



Page 278 of 461



Page 279 of 461



Page 280 of 461



Page 281 of 461



Page 282 of 461



Page 283 of 461



Page 284 of 461



Page 285 of 461



Page 286 of 461




