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

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS164 210 

 

 

Uppdrag att upprätta detaljplan för Slamby 1:27, i 
Landvetter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta detaljplan för 
Slamby 1:27. Detaljplanen genomförs som exploatörsdriven detaljplan 
enligt Härryda kommuns modell. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 46 att bevilja ansökan 
om planbesked för del av Slamby 1:24, numera Slamby 1:27. 
 
Projektet syftar till att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en utveckling 
av cirka 350 bostäder i flerbostadshus och 100 småhus samt eventuellt 
förskola och vårdboende beroende på kommunens behov.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2021 § 366 att godkänna 
föravtal mellan Härryda kommun och RZ MF i Slamby AB gällande 
Slamby 1:27. I avtalet framgår att ett plankostnadsavtal och ett ramavtal 
samt på sikt ett exploateringsavtal ska upprättas för projektet.  
 
Förutsättningarna på platsen är komplexa och det är många frågor som 
behöver utredas och hanteras inom arbetet med detaljplanen. Bland annat 
utbyggnad och uppgradering av vatten- och avloppsnätet både inom och 
utanför detaljplanen. 
  
Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att i en detaljplan 
pröva möjligheten att planlägga för bostäder, skola och vårdboende inom 
området. Detaljplanen möjliggör för bostadsutveckling och bidrar därmed 
positivt till att uppnå kommunens mål om att kunna tillgodose bostäder till 
en befolkningsökning på lägst 1,5 %. Förvaltningen gör bedömningen att ett 
planuppdrag kan ges och ett arbete med detaljplanen kan startas upp 
omgående. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse 8 mars 2022  
• Kommunstyrelsens beslut 6 februari 2020 § 46 
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• Kommunstyrelsens beslut 21 oktober 2021 § 366 
• Orienteringskarta 
• Ungefärligt planområde 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 46 att bevilja ansökan 
om planbesked för del av Slamby 1:24, numera Slamby 1:27. 
 
Syfte  
Projektet syftar till att ta fram en detaljplan för att möjliggöra en utveckling 
av cirka 350 bostäder i flerbostadshus och 100 småhus samt eventuellt 
förskola och vårdboende beroende på kommunens behov. Tillkommande 
bruttoyta (BTA) är uppskattad till ca 48 000 kvm (34 000 kvm 
flerbostadshus resp. 14 000 kvm småhus) samt därtill eventuellt 
tillkommande BTA om ca 3000 kvm för förskola/vårdboende. 
 
Exploateringens omfattning och placering ska utredas vidare i planarbetet. 
 
Gällande planer 

Fastigheten ligger utanför gränsen för utvecklingsområde för Landvetter. 
Området är huvudsakligen redovisat som övrig mark och utgörs till större 
delen av skogsmark med ett mindre område redovisat som värdefull natur. 

Det finns ingen gällande detaljplan inom området. 
 

Befintliga förhållanden 

Området ligger mellan väg 40 och Gamla Partillevägen/Boråsvägen cirka 2 
km väster om Landvetter centrum vid Landvettersjön.  

Inom fastigheten som idag utgör skogs- och jordbruksmark finns ett  
bostadshus med tillhörande gårdsbyggnader. I övrigt är området  
oexploaterat. Stora delar av området används av Ponnylyckans ridskola som 
har sitt säte vid Slamby gård. En exploatering enligt förslaget kommer starkt 
försvåra om inte omöjliggöra en fortsatt ridverksamhet. 

I miljöbalken 3 kap. 4 § står det att brukningsvärd jordbruksmark får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

Vid kommande planarbete behöver därmed en lokaliseringsutredning tas 
fram.  

Beslut och avtal 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober 2021 § 366 att godkänna 
föravtal mellan Härryda kommun och RZ MF i Slamby AB gällande 
Slamby 1:27. I avtalet framgår att ett plankostnadsavtal samt ramavtal ska 
upprättas för att reglera kostnader, arbetssätt samt fastställa 
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ansvarsfördelning gällande ekonomi och utförande mellan kommunen och 
exploatören vid genomförande av detaljplanen samt övriga krav som 
exploatören kan förvänta sig i framtida exploateringsavtal. 
 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Med nuvarande kunskapsunderlag kommer det vara svårt att göra en 
bedömning huruvida planens genomförande kan medföra en betydande 
miljöpåverkan eller inte. En strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kan därmed 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 

Detaljplanen avses utföras med utökat förfarande. 

Risker, komplexitet och ekonomi 

Platsens förutsättningar medför att flertalet planfrågor behöver utredas, 
avvägas och hanteras inom arbetet med detaljplanen. Frågor och utredningar 
som kan bli aktuella att utreda mer i detalj kan handla om: 

• Geoteknisk utredning 
• Bullerutredning 
• Riskanalys gällande farligt gods 
• Byggnadsförbud enligt Väglagen 
• Utbyggnad av gång- och cykelvägar 
• Säker passage över Gamla Partillevägen/Boråsvägen 
• Placering och utformning av tillfart till området 
• Lokaliseringsutredning vid ianspråktagande av jordbruksmark 
• Utbyggnad och uppgradering av vatten och avloppsnätet 

Utöver ovan kan det även framkomma fler förutsättningar under arbetets 
gång som behöver studeras och utredas.  
 
Då vi befinner oss tidigt i processen med framtagande av detaljplanen är det 
svårt att göra uppskattningar på framtida kostnader. Ett plankostnadsavtal 
samt ramavtal ska upprättas för att reglera kostnader samt ansvarsfördelning 
mellan kommunen och exploatören. Exploatören medger i föravtalet att de 
är medvetna om att de ska stå för alla framtida kostnader att genomföra 
projektet med tillhörande infrastruktur, både inom och utanför detaljplanen. 
 
Kostnader för infrastrukturen, framförallt för utbyggnad och uppgradering 
av vatten- och avloppsnätet utanför detaljplanen, riskerar att vara höga. 
Exploatören har beställt en särskild utredning som ska ta fram ett förslag till 
VA-system för området, samt utreda lämpliga anslutningspunkter till 
befintliga system inklusive placering av en eventuellt ny 
spillvattentunnelanslutning och behov av tryckstegringsanläggningar och 
avloppspumpstationer, samt deras kapaciteter. Utredningen ska även 
redovisa överslagsmässiga kostnader för VA-systemet. 
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Den ekonomiska risken för arbetet med detaljplanen ligger genom 
kommande planavtal på exploatören om arbetet med detaljplanen inte leder 
till antagande. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det finns förutsättningar för att i en detaljplan 
pröva möjligheten att planlägga för bostäder, skola och vårdboende inom 
området. Detaljplanen möjliggör för bostadsutveckling och bidrar därmed 
positivt till att uppnå kommunens mål om att kunna tillgodose bostäder till 
en befolkningsökning på lägst 1,5 %. Förvaltningen gör bedömningen att ett 
planuppdrag kan ges och ett arbete med detaljplanen kan startas upp 
omgående. 

 
 
Anders Ohlsson                                         Mariana Andersson 
Samhällsbyggnadschef                              Plan- och bygglovschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2017KS317 

Planbesked för del av Slamby 1:24  

  
Fastighetsägaren till Slamby 1:24 tillsammans med företaget TK Development inkom den 24 
mars 2017 med en begäran om planbesked för utveckling av ett bostadsområde med olika 
bostadstyper och till dem erforderlig närservice. Exploateringen omfattar cirka 350 bostäder i 
flerbostadshus och cirka 100 småhus. Ansökan har kompletterats i flera omgångar. 
 
I budgeten för 2020 antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2019 § 93 ges kommunstyrelsen i 
uppdrag att fatta beslut om positivt planbesked för rubricerat ärende samt i uppdrag att arbeta 
in området i bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Sektorn för samhällsbyggnad gör bedömningen att ansökan om planbesked för del av Slamby 
1:24 kan godkännas under förutsättning att ett föravtal, som reglerar kostnadsfördelningen för 
nödvändiga investeringar i infrastruktur och övriga kostnader, tecknas mellan kommunen och 
exploatör innan en detaljplan startas. Detta i ljus av budgeten för 2020 och av det som 
framkommit under prövningen av planbeskedsansökan. Föravtalet går till kommunstyrelsen 
för beslut under våren 2020. Ett antal sakfrågor såsom ledning för vatten och avlopp, 
bullersituationen, geotekniska förutsättningar, utbyggnad av gång- och cykelväg, säker 
passage över Gamla Partillevägen/Boråsvägen samt placering och utformning av tillfart till 
området måste lösas i detaljplanen. 
 
Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 16 januari 2020. 
 
  
Kommunstyrelsens behandling  
  
Yrkanden  
Per Vorberg (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av 
Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att 
ett villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas 
innan detaljplanearbete startas. Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Patrik Linde (S) yrkar med instämmande av Roland Jonsson (MP) att kommunstyrelsen avslår 
ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24. 
  
Propositionsordning  
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa proposition på Per Vorbergs och Patrik 
Lindes yrkanden. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad propositionsordning. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2020-02-06 
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Proposition  
Efter ställd proposition på Per Vorbergs och Patrik Lindes yrkanden finner ordföranden att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
  
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 3 voteringslista. 
  
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Per Vorbergs yrkande. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för del av Slamby 1:24 enligt 5 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Under förutsättning att ett villkorat föravtal mellan 
Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan detaljplanearbete startas. 
Detaljplanearbete kan inledas under 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Patrik Linde (S), Ulrika Öst (S) och Roland Jonsson (MP). 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-02-06  

 

Voteringslista: § 46 
Ärende: Planbesked för del av Slamby 1:24,  2017KS317 
 
Bilaga 3. 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   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Leo Welter (SD), ledamot X   
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Ulrika Öst (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 366  Dnr 2021KS557 

Föravtal inför planarbete för Slamby 1:27  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Föravtal mellan Härryda kommun och RZ MF i Slamby AB.   
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschefen och mark- och exploateringschef 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 6 februari 2020 § 46 att bevilja ansökan om planbesked för 
del av Slamby 1:24, numera Slamby 1:27. Planbeskedet gäller under förutsättning att ett 
villkorat föravtal mellan Härryda kommun och exploatör och/eller markägare tecknas innan 
detaljplanearbete startas. 
  
Föreslagen bebyggelse är en blandning av flerbostadshus och småhus samt förskola och 
vårdboende. 
  
Tidigare tecknat föravtal ”Föravtal inför planarbete för Slamby 1:24” med Botrygg H70 AB 
har sagts upp av exploatören och markägaren den 14 juni 2021 då fastigheten har sålts till ny 
part, RZ MF i Slamby AB. 
  
Förvaltningen har tagit fram förslag på föravtal, där RZ MF i Slamby AB står för kostnaden 
att utreda projektets påverkan på kommunens ekonomi gällande utbyggnad och uppgradering 
av vatten- och avloppsnätet utanför Slamby innan arbetet med detaljplanen påbörjas. 
  
RZ MF i Slamby AB medger i avtalet att de är medvetna om att de ska stå för alla framtida 
kostnader att genomföra projektet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Föravtal 
 Översiktskarta 
 Kommunstyrelsens beslut om planbesked den 6 februari 2020 § 46 

Page 1 of 2Page 524 of 674



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2020 § 104 
 Uppsagt föravtal 
 Uppsägning av föravtal  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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±

Datum:  02.23.2022
1:13 313Skala 0 0,5 1 [km]

Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
infromation kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.

Orienteringskarta

Bårhults företagspark

Landvettervägen/Partillevägen

Landvetter centrum

Slamby 1:27
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Real Estate  

 

 

Titledeed/Leasehold (overview)  

 

Titledeed/Leasehold (previous owner) 

SOLSTEN 1:19 Status: Gällande

HÄRRYDA Last updated (KLM/SLM): 2020-04-21

Last updated (Register): 2019-09-18

Address

HÄRRYDA KOMMUN (********) 1/1 Property Owner (Beviljad)

  43580 MÖLNLYCKE Acquisition: Köp 1983-10-03

Purchase sum:

Registration date: 1983-11-09

Document name: 83/2464
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