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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Emma Bäcklund 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-08   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS520 210 

 

 

Planavtal för detaljplan Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och 
Bårhult 1:112 i Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Plankostnadsavtal mellan Härryda kommun 
och Gökskulla utveckling AB i detaljplanearbetet för Gökskulla 3:33, Bråta 
2:106 och Bårhult 1:112. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt verksamhetschef för plan och bygglov att 
underteckna avtalet. 
 
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. 
 
Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven detaljplan enligt Härryda 
kommuns modell. Plankostnadsavtalet upprättas enligt denna modell.  
 
Plankostandsavtalet reglerar bland annat planens ungefärliga geografiska 
avgränsning, inriktningen på detaljplanen, tidplan, hur samarbetet ska se ut 
exploatör och kommun emellan, vem som betalar vad samt äganderätter till 
framtaget material.  

Planavtalet som denna skrivelse avser kommer att ersätta tidigare upprättat 
planavtal mellan Härryda kommun och exploatören då tidigare upprättat 
avtal endast reglerar parternas åtaganden fram till dess att planprocessen 
påbörjas. Avtalet upprättades främst för att möjliggöra för exploatören att 
kunna ansöka om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Beslut att godkänna 
tidigare planavtal fattades i kommunstyrelsen den 23 september 2021 § 324. 
 
Planavtalet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 
uppdrag om planstart för Gökskulla 3:33, Bråta 2:106 och Bårhult 1:112 i 
Landvetter samt ramavtalet mellan Härryda kommun och Gökskulla 
Utveckling AB, vilket är en grund för kommande exploateringsavtal. Ett 
exploateringsavtal ska sedan tecknas mellan kommunen och exploatören i 
samband med antagandet av detaljplanen. 
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Kommunen har även för avsikt att teckna ett markanvisningsavtal för 
fastigheten Bårhult 1:112 som idag är kommunalägd. 
 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
• Planavtal med bilagor 
• Kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021 § 323 
• Kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021 § 324 

 
 
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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