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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Johannes Böhm 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS165 210 

 

 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Gökskulla 3:33, Bråta 
2:106 och Bårhult 1:112 i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta en detaljplan för 
Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 i Landvetter. Detaljplanen 
genomförs som exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda kommuns 
modell.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 323 att bevilja 
planbesked för verksamhet- och logistikändamål för fastigheterna Gökskulla 
3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50–60 
bostäder i den östra delen av området.  
 
Etablering av nya bostäder inom området strider mot gällande 
översiktsplan, ÖP 2012. Etablering av verksamheter strider delvis mot 
översiktsplanens intentioner. 
  
Området utgör en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna  
kilarna, Delsjön-Härskogen kilen, som finns med i överenskommelsen om  
Strukturbild för Göteborgsregionen. Härryda kommun är delansvarig för att  
den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå  
och följa den regionala strukturbilden. Exploatering inom området är inte  
förenligt med Göteborgsregionens strukturbild, vilken anger att regionen 
ska växa utmed stråk samt i kärnor.  
  
Det finns flera knäckfrågor som behöver beaktas inom arbetet med 
detaljplanen. Områdets funktion som grön kil och viltpassage behöver 
säkras långsiktigt. Dessutom behöver trafikfrågan studeras mer i detalj. 
Planen förutsätter mycket dialog med både länsstyrelsen, Trafikverket samt 
angränsande kommuner och Göteborgsregionen för att uppfylla planens 
syfte.  
  
Området kring Bårhult och Gökskulla är ett av kommunens mest strategiska 
lägen för utveckling av verksamheter och logistik. Utvecklingen av området 
bidrar bland annat till att möta det uppsatta målet i Härryda kommuns 
näringslivsstrategiska program för 2019–2035 med intentionen att tillskapa 
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3700 nya jobb fram till år 2035. Förvaltningen gör bedömningen att ett 
planuppdrag kan ges och ett arbete med detaljplan kan startas upp 
omgående.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse 8 mars 2022    
• Kommunstyrelsens beslut 23 september 2021 § 323   
• Kommunstyrelsens beslut 29 september 2021 § 324  
• Ungefärligt planområde 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 323 att bevilja 
planbesked för verksamhet- och logistikändamål för fastigheterna Gökskulla 
3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50–60 
bostäder i den östra delen av området.  
 
I ansökan framgår en exploatering om 130 000 kvm verksamhetsmark. Efter 
förvärv av Bråta 2:106 har exploatören för avsikt att kunna genomföra en 
exploatering om 130 000–200 000 kvm bruttoarea för verksamhetsmark. 
 
Exploatörernas namn på projektet som helhet benämns Link40. 
 
Syfte   
Projektet syftar till att ta fram en detaljplan för att utreda möjligheten att 
tillåta logistikverksamhet samt en komplettering av befintlig 
bostadsbebyggelse samtidigt som den gröna kilens funktion säkras.  
   
Exploateringens omfattning och placering ska utredas vidare i planarbetet.   
 
Tidigare ställningstaganden    
Etablering av nya bostäder inom området strider mot gällande 
översiktsplan, ÖP 2012. Etablering av verksamheter strider delvis mot 
översiktsplanens intentioner. Den östra delen av aktuellt område är utpekat 
som utbyggnadsområde för verksamheter på lång sikt. Området är till störst 
del utpekat som område för värdefull natur och friluftsliv. 
   
Delar av planområdet omfattas i dag av detaljplan P93/1 som antogs av 
kommunfullmäktige den 18 maj 1992. Gällande detaljplan reglerar 
bestämmelser om avfallshantering, fyllnadshöjd, kontor, naturområde och 
skyddsbestämmelser. De delar av området som omfattas av planområdet är i 
nuvarande detaljplan utpekat som naturområde tillika skyddsområde för 
avfallsupplag. I sydost angränsar planområdet även till P91/10 som 
möjliggör för villabebyggelse. Övriga delar av området är inte 
detaljplanelagt.   
  
Göteborgsregionens strukturbild   
Härryda kommun är en del av Göteborgsregionen och har i strukturbilden 
tillsammans med övriga kommuner kommit överens om följande:   
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”Vi är överens om att de gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas för att 
stärka Göteborgsregionen som helhet. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt 
markanvändningen i mötet mellan tätortsområden och landsbygd och/eller 
grönområden.”   
  
Det blir därmed viktigt att i den fortsätta detaljplanen säkra och utveckla 
den gröna kilens funktion.   
 
Befintliga förhållanden   
Området är cirka 90 hektar stort och ligger på båda sidor av väg 535,  
Landvettervägen-Partillevägen, cirka 1,5 kilometer norr om Bårhultsmotet.  
Området utgörs av kuperad skogsmark med inslag av våtmarker. I norr och 
i söder gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse i Gökskulla och i  
Öjersjö, Partille kommun.   
  
Genom området går väg 535, Landvettervägen-Partillevägen, som är en  
statlig väg vilken sträcker sig från Partillemotet vid E20 i norr till  
Bårhultsmotet vid väg 40 i söder. Vägen är av riksintresse för  
kommunikationer och utgör en viktig förbindelse för både lokala och  
regionala transporter. Vägen är en huvudled med bärighet klass 1. En  
strategisk väg för stora volymer av tyngre transporter.  
  
Väg 535 har en känd problematik i flera avseenden, däribland  
trafiksäkerhet, framkomlighet, omgivningspåverkan samt avsaknad av ett  
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Detta gäller i synnerhet för de 
delar som berör aktuellt planområde. Under år 2021–2025 förbättrar  
Trafikverket trafiksäkerheten, tillgängligheten och framkomligheten genom  
olika åtgärder. I höjd med aktuellt område planeras en övergång för större  
vilda djur med ett nytt viltvarningssystem, som uppmärksammar trafikanter  
när vilt är på väg att korsa vägen.  
  
Enligt naturinventeringar har området i sig inga större naturvärden som kan 
tänkas förhindra exploatering. Djurens spridningsmöjligheter och hur detta 
ska säkerställas bedöms i nuläget vara den viktigaste naturmiljöfrågan för 
att uppfylla en del av den gröna kilens syfte. Spår av ppillkråka har noterats 
i inventering. Dessutom har Härryda Naturskyddsförening noterat förekomst 
av tjäder i området. Med utgångspunkt i skogsstyrelsens nya riktlinjer för 
artskydd behöver planarbetet beakta alla vilda fåglar som fridlysta, vilket 
kan kräva ytterligare inventeringar. Det är viktigt att vara uppmärksam på 
att sådana inventeringar måste genomföras på vissa tidpunkter på året.  
 
Dock har planområdet och dess omgivning högst komplexa förutsättningar 
med många motstående intressen. I kommande planarbete är det av stor vikt 
att berörda parter, inte minst angränsande planarbete för Fläskebo 
avfallsanläggning, för en gemensam dialog och gör gemensamma 
avväganden i vissa sakfrågor.    
 
Beslut och avtal    
Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2021 § 324 att godkänna 
planavtal mellan Härryda kommun och exploatören, Gökskulla utveckling 
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AB. Avtalet gäller detaljplan med programsamråd för Bårhults företagspark 
etapp 3 och avser parternas åtaganden fram till dess att planprocessen 
påbörjas. Detta planavtal har tagits fram i syfte att möjliggöra för 
exploatören att kunna ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Ett 
planprogram har dock inte tagits fram.   
  
Ett separat planavtal för detaljplanearbetet ska upprättas. Kommunen avser 
även att teckna ett ramavtal samt avtal för markanvisning.   
  
Undersökning av betydande miljöpåverkan    
Det är med nuvarande kunskapsunderlag svårt att göra en bedömning 
huruvida planens genomförande kan medföra en betydande miljöpåverkan. 
Den gröna kilen är viktig att säkerställa och behöver vägas mot en utökad 
exploatering och de goda effekter en sådan exploatering skulle innebära för 
kommunen och regionen i stort.   
  
En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
kan därmed eventuellt behöva genomföras, enligt 6 kap. 11, 12 och 16 §§ 
miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Det blir viktigt att tidigt 
samråda med länsstyrelsen om frågan.   
  
Planförfarande   
Eftersom planen antas strida mot befintlig översiktsplan handläggs 
detaljplanen med utökat förfarande.   
 
Risker, komplexitet och ekonomi   
Platsens förutsättningar medför att flertalet planfrågor behöver utredas, 
avvägas och hanteras inom arbetet med detaljplan. Frågor och utredningar 
som kan bli aktuella att utreda mer i detalj kan handla om:    
  

• Geotekniska undersökningar samt markmiljötekniska 
undersökningar.   

• Grön kil utpekad i Göteborgsregionens strukturbild med 
tillkommande viltpassage. 

• Minimera påverkan på fridlysta arter.  
• Dagvattenhantering.   
• Störningsrisk och påverkan avseende buller.  
• Tillkommande trafik på väg 535, väg 40 och E20.  
• Påverkan på Natura 2000 området Maderna-Haketjärn samt 

naturreservatet Bråtaskogen. 
• Eventuella fornlämningar inom planområdet.  
• Kommande planläggning för Fläskebo avfallsanläggning i 

anslutning till planen.  
• Dialog med länsstyrelsen, Renova, Trafikverket, Partille 

kommun och andra aktörer kring trafik och naturfrågor utifrån ett 
mellankommunalt och regionalt perspektiv.   

   
Utöver ovan kan det även framkomma fler förutsättningar under arbetets 
gång som behöver studeras och utredas.    
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Då planprocessen är i ett mycket tidigt skede är det svårt att göra 
uppskattningar på framtida kostnader. Den ekonomiska risken för arbetet 
med detaljplanen ligger genom planavtalet på exploatören om arbetet med 
detaljplanen inte leder till antagande.  
   
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att i en detaljplan 
utreda möjligheten att planlägga för logistikverksamhet samt en 
komplettering av befintlig bostadsbebyggelse. Området kring Bårhult och 
Gökskulla är ett av kommunens mest strategiska lägen för utveckling av 
verksamheter och logistik. Utvecklingen av området bidrar bland annat till 
att möta det uppsatta målet i Härryda kommuns näringslivsstrategiska 
program för 2019–2035 med intentionen att tillskapa 3700 nya jobb fram till 
år 2035.  

Framtagandet av detaljplanen kommer innebära ett stort behov av 
samverkan mellan kommunen, exploatören, Partille kommun, länsstyrelsen, 
Trafikverket och Göteborgsregionen. 

Förvaltningen gör bedömningen att ett planuppdrag kan ges och ett arbete 
med detaljplan kan startas upp omgående.    

 
 
 
 
Anders Ohlsson                                           Mariana Andersson   
Samhällsbyggnadschef                                Plan- och bygglovschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 323  Dnr 2021KS399 

Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 
1:112  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar planbesked för verksamhet- och logistikändamål för fastigheterna 
Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50-60 bostäder i 
den östra delen enligt planansökan. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta planavtal där det framgår att 
planläggning ska ske i enlighet med kommunens arbetssätt för exploatörsdriven detaljplan, 
samt att planstart sker 2021. 
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. Patrik Linde (S), Robert 
Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked inkom den 14 juni 2021. Ansökan syftar till att möjliggöra 
utveckling av logistik och bostäder inom fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och 
Bårhult 1:112. Ansökan omfattar logistikbyggnader med totala bruttoarean cirka 130 000 kvm 
och cirka 50–60 nya bostäder, alternativt endast cirka 500–600 bostäder. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Per Vorberg 20 september 2021 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Begäran om planbesked daterad 2021-06-11 
 Projektbeskrivning daterad 2021-06-11 
 Kartor och illustrationer daterad 2021-06-11 
 Naturvärdesinventering daterad 2021-08-23 
 Trafikutredning daterad 2021-08-23 
 Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2018 § 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 27 augusti 2020 § 278     
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av David Dinsdale (L) och Kersti Lagergren (M) 
att kommunstyrelsen beviljar planbesked för verksamhet- och logistikändamål för 
fastigheterna Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112, samt komplettering av ca 50-60 
bostäder i den östra delen enligt planansökan, samt att kommunstyrelsen uppdrar åt 
förvaltningen att upprätta planavtal där det framgår att planläggning ska ske i enlighet med 
kommunens arbetssätt för exploatörsdriven detaljplan, samt att planstart sker 2021. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Roland Jonsson (MP) 
och Robert Langholz (S) att kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:13-19:18. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 8. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 323 
Ärende: Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112,  
2021KS399 
 
Omröstningslista 8 

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   
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  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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Bilaga 4 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 323 

 
Skriftlig reservation 
Ärende 14. Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 
1:112 
 
Jag reserverar mig mot beslutet att godkänna begäran om planbesked. Området har 
stor betydelse för den biologiska mångfalden genom att den utgör en grön kil i 
Härryda kommun kopplad till gröna kilar i Göteborgsregionen. 
 
I sökandes naturvärdesinventering framgår att den gröna kilen har område med 
påtagligt naturvärde samt inom området finns rödlistad fågelart  (fridlyst 4§ 
artskyddsförordningen) samt fridlyst arter ( 8§ artskyddsförordningen) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08 27 att avslå ett planbesked för del av fastigheten 
Gökskulla 3:33: 
 
” Områdets betydelse som naturmiljö för biologisk mångfald, människor och djur. 
Området utgör en grön kil i Härryda kommuns tolkning av regionens strukturbild, där 
utveckling ska ske i kollektivtrafikstråk, omgivna av naturområden, s.k. gröna kilar.” 
 
” Risk för konflikt med pågående arbete på Trafikverket med trafiksäkra miljöer längs 
Landvettervägen/väg 535.” 
 
Roland Jonsson 
MP Härryda  
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Reservation: 

Begäran om planbesked för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 

 

Vi Socialdemokrater anser att detta beslut riskerar att påverka den gröna kil som är utpekad som 
viktig för hela Göteborgs Regionen. I detta stråk rör det sig gott om vilda djur som skall passera till 
och från Delsjöområdet. Vi anser att den biologiska mångfalden är viktig och att vi som politik 
gemensamt valt att lägga extra fokus på detta i vårt Agenda 2030 arbete. Trots detta väljer den 
politiska majoriteten att bortse från detta vid sina beslut. Vi anser att detta borde prioriteras högt. 
Därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Patrik Linde 

 

 

  

Bilaga 5 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-09-23 § 323 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 324  Dnr 2021KS520 

Godkännande av planavtal inför planarbete Bårhults företagspark 3 
(Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planavtal mellan Härryda kommun och Gökskulla Utveckling 
AB. 
  
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschefen plan och bygglov att underteckna avtalet. 
  

Avstår från att delta  
Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Robert Langholz (S), Roland Jonsson (MP) och 
Peter Arvidsson (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 323 att bevilja planbeskedsansökan för 
ett område norr och nordost om Bårhultsföretagspark. Detta avtal gäller detaljplan med 
programsamråd för Bårhults företagspark 3, Härryda kommun och avser parternas åtaganden 
fram till dess att planprocessen påbörjas. 
  
Detta planavtal har tagits fram i syfte att möjliggöra för exploatören att kunna ansöka om 
förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Kommunen och Gökskulla Utveckling AB är överens om 
att alla framtida kostnader för upprättande av avtal samt framtagande och genomförande av 
detaljplanen ska betalas av exploatören samt att kommunen inte kommer tillsätta resurser 
innan kommande avtal ska upprättas. 
  
För att avtalet ska gälla finns ett antal villkor som behöver uppfyllas: att kommunstyrelsen 
medger positivt planbesked, att kommunstyrelsen godkänner avtalet samt att exploatören 
erhåller förvärvstillstånd. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Planavtal med bilaga 1 och 2 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 
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Ungefärligt planområde för 
Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 
och Bårhult 1:112 

Ungefärligt planområde för 
Fläskebo avfallsanläggning 

Ungefärligt planområde 
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