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Planbesked för Bugärde 11:1 m.fl.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om planbesked för Bugärde 11:1 m.fl. 
Planläggningen ska inledas med planprogram innan detaljplan tas fram. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att upprätta ett program 
omfattande Bugärde 11:1 samt del av Bugärde 1:2, 4:1 och Fäxhult 1:2.  
 
Arbetet med planprogrammet kan tidigast påbörjas år 2024. 
 
Arbetet med detaljplan bedöms kunna påbörjas år 2025. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägaren inkom den 16 mars 2022 med en begäran om planbesked.  
Området är ca 120 ha stort, och ligger strax norr om Ryamotet. Sökande 
önskar utveckla området för industri- och logistikändamål med tillhörande 
servicecenter. Målsättningen är att skapa ett attraktivt, hållbart och modernt 
verksamhetsområde. Ambitionen med verksamhetsområdet är att det ska 
vara klimatneutralt. Området är omfattande och utgörs till stora delar av 
pågående bergtäktsverksamhet. Resterande delar utgörs av varierande 
naturmark med tätskog och sumpmark. 
 
I kommunens översiktsplan ÖP2012, ingår området delvis som 
utbyggnadsområde på lång sikt för verksamheter. För området gäller 
områdesbestämmelser för flygplatsområdet från 1980. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att ansökan om planbesked för Bugärde 
11:1 m.fl. kan beviljas med villkoret om att ett planarbete föregås av ett 
program för området. Grund för villkoret är bland annat att delar av området 
berörs av riksintresse för nya stambanan sektion Göteborg–Borås. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 augusti 2022  
 Ansökan om planbesked 16 mars 2022 
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Ärendet 
Fastighetsägaren inkom den 16 mars 2022 med en begäran om planbesked 
för fastigheterna Bugärde 11:1 samt del av Bugärde 1:2, 4:1 och Fäxhult 
1:2. Området är ca 120 ha stort, och ligger strax norr om Ryamotet 
angränsande mot väg 156 mot Hindås. 
 
Begäran avser en exploateringsgrad på 50–55 % med en variation i 
byggnadernas höjd. Större delen av bebyggelsen föreslås i en lägre höjd 
anpassat till kringliggande landskap. En mindre del av bebyggelsen föreslås 
bli högre upp till ca 30 meter. Sökande önskar utveckla området för industri- 
och logistikändamål med tillhörande servicecenter. Målsättningen är att 
skapa ett attraktivt, hållbart och modernt verksamhetsområde. Ambitionen 
med verksamhetsområdet är att det ska vara klimatneutralt. 
 
Området är väldigt stort och utgörs till stora delar av pågående 
bergtäktsverksamhet. Resterande delar utgörs av varierande naturmark med 
tätskog och sumpmark. 
 
Tidigare ställningstagande 
I kommunens översiktsplan från 2012 ingår området delvis som 
utbyggnadsområde på lång sikt för verksamheter.  
 
För området gäller områdesbestämmelser för flygplatsområdet från 1980. 
Områdesbestämmelserna reglerar markanvändningen och 
utbyggnadsområden. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti 2021 om 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att upphäva 
områdesbestämmelserna. Områdesbestämmelserna förväntas upphävas 
under 2023. 
 
Infrastruktur 
Området trafikförsörjs idag via väg 156, med infart från väg 40, 
Trafikverket är väghållare och vägarna saknar separat gång- och cykelväg. 
Närmaste busshållplats ligger ca 500 meter sydost om området, vid Stora 
Övattnet, söder om Ryamotet. Delar av området bedöms ligga inom närhet 
till god kollektivtrafik där turtätheten är minst kvartstrafik under högtrafik, 
övrig tid halvtimmestrafik. Vid Ryamotet i anslutning till busshållplatsen 
finns en pendelparkering.  
 
Sökande har gjort en trafikutredning för väg 40. Beräkningarna har gjorts 
utifrån nuvarande trafikmängder 2019 samt med prognostiserade framtida 
trafikmängder för 2035. Analysen visar på att det finns god marginal innan 
kapacitetstaket i Ryamotet har uppnåtts. Med avseende på den trafikökning 
en exploatering medför behöver trafiksituationen för väg 156 och väg 40 
studeras vidare. Vid större åtgärder på den statliga infrastrukturen krävs en 
vägplan.  
 
Järnvägsplan 
Trafikverket har pekat ut riksintresse för ny stambana delen  
Göteborg–Borås, området omfattas till stora delar av riksintresset. För att 
möjliggöra ny stambana mellan Göteborg och Borås får riksintresset inte 
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påtagligt skadas. Exploatering inom riksintresset vars placering försvårar 
framtida byggnation av nya stambanor kan innebära påtaglig skada på 
riksintresset. Trafikverket betonar vikten av att detaljplaneprocessen 
inväntar järnvägsplanen för att inte riskera ett påtagligt försvårande. 
 
Sökande har påbörjat en dialog med Trafikverket avseende en planläggning 
av området. Trafikverket är fortfarande i ett tidigt planeringsskede, och 
myndigheten menar på att exakt placering i höjd och bredd för anläggningen 
kommer i ett senare skede. Trafikverket gör bedömningen att en planprocess 
kan initieras och drivas under förutsättningar att riksintresset inte skadas, 
vilket behöver redovisas av sökande. Trafikverket poängterar också vikten 
av att ha en löpande och kontinuerlig dialog under planprocessen. 
 
Teknisk försörjning och mark 
Vatten och avlopp 
Området går att ansluta till kommunala vattentjänster. En 
kapacitetsutredning behöver genomföras av sökande för att fastställa 
eventuella behov av ändringar på befintligt ledningsnät för försörjning av 
området. Tillräckligt stora avfallsutrymmen behöver säkerställas. Frågan om 
hantering av vatten, avlopp och avfall behöver studeras vidare. 
 
Elledningar 
Möjligheterna att mata nya anläggningar är idag mycket begränsade. En 
utbyggnad av elnätet fram till området kommer därför att behövas. Detta 
kräver en tidig planering och samordning i planarbetet mellan Härryda 
energi och sökande. För att kunna göra denna byggnation är Härryda energi 
beroende av att få flertalet tillstånd och markavtal med bland annat privata 
markägare och trafikverket. Härryda energi råder således inte helt själva 
över att styra denna tidplan. Därför behöver arbetet med ny elmatning fram 
till området påbörjas minst två år innan området behöver någon el. 
 
Natur, kultur och rekreation 
Begäran innebär att stora delar av naturmark kommer att tas i anspråk. Stor 
vikt behöver läggas vid att skapa områden för biologisk mångfald för att 
säkerställa fortsatt fungerande ekosystem. Exempelvis genom att: 
 

 avsätta viktiga naturområden 
 skapa eller restaurera livsmiljöer som småvatten eller våtmarker 
 skapa eller restaurera ängsmarker som upprätthålls genom 

kontinuerlig skötsel 
 förhindra och bekämpa befintliga eller framtida förekomster av 

invasiva arter 
 
En planläggning bedöms kunna ha en positiv inverkan på biologisk 
mångfald vid biotopsförstärkande åtgärder och korrekt utförande på övrig 
mark som inte tas i anspråk av exploatering.  
 
Med tanke på områdets omfattning innebär det troligtvis betydande 
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning kommer att behöva 
upprättas. 
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Området berörs av kommunens naturvårdsplan från 2021, arter med 
naturvärdesklass 1–4 bedöms finnas inom området.  
 
Naturvärdesinventering 
Sökande har tagit fram en naturvärdesinventering för ca 170 ha mark i och 
omkring planområdet. Inventeringen visar på att det finns höga naturvärden 
i området och att ett tjugotal naturvårdsarter berörs. Inventeringen visar på 
att naturvärdesklasserna 2 och 3 berörs.  
 
Området ligger inom påverkade våtmarker (mänskliga störningar av 
hydrologi och ekosystem). Vid en planläggning behöver påverkan på 
våtmarker studeras närmare.  
 
Fågelinventering 
Sökande har tagit fram en fågelinventering. Sammanlagt hittades 31 arter, 
varav lövsångare, bofink och taltrast var vanligast förekommande. Frågan 
behöver studeras vidare. 
 
Arkeologi 
Inga fornminnen finns redovisade i fornminnesregistret. Sökande har tagit 
fram arkeologisk utredning steg 1 och 2 där delar av planområdet ingår. 
Undersökningen resulterade i att inget av arkeologiskt intresse påträffades. 
Utredningen behöver kompletteras med resterande delar av planområdet.   
 
Hydrogeologi 
En grundvattenavsänkning har gjorts för att möjliggöra uttag av berg för 
pågående verksamhet. En hydrogeologisk utredning har tagits fram av 
sökande, utredningen visar på att påverkan på grundvattenförhållande 
förutses bli begränsade. Naturvärden som har identifierats bedöms inte 
skadas av de förändrade grundvattenförhållandena. Framtagen utredning av 
sökande visar på att avsänkningen av grundvattnet, till följd av planerad 
verksamhet, inte bedöms påverka enskilda eller allmänna intressen negativt. 
Avledningen av yt- och grundvattnet från verksamheten bedöms däremot 
behöva regleras, sedimentationsdammar och reglering av utflödet bedöms 
vara nödvändigt för att undvika negativ påverkan på nedströms vattendrag. 
Frågan behöver studeras vidare.  
 
Störningar och risker 
Geologi 
Sedan mitten av 1990-talet har verksamhet för bergtäkt bedrivits inom stora 
delar av det tänkta planområdet. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
(myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) visar i 
jordartskarta att jordlagren i området huvudsakligen utgörs av mosse-
/kärrtorv, sandig morän och fyllning. En mindre del av området utgörs av 
urberg. Områdets geotekniska förutsättningar och vilka konsekvenser 
jordlagrens beskaffenhet medför för en exploatering behöver undersökas 
närmare vid planläggning.  
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Service 
Närmaste serviceorter är Hindås, ca 6,5 kilometer, och Landvetter, ca 10 
kilometer från området. Avsaknaden av service i närheten bedöms som 
acceptabel då ingen bebyggelse med stadigvarande vistelse planeras. 
 
Hälsa och säkerhet 
Området berörs av den så kallade MSA (Minimum Sector Altitude) 
påverkade ytan för Landvetter flygplats, vilket är ett skyddsområde på 55 
kilometer kring flygplatser där flygplanen påbörjar den sista delen av 
inflygningen. En flyghinderanalys ska göras vid etablering av byggnader 
eller byggnadsverk som är högre än 20 meter inom MSA-ytan. 
 
Ekonomi 
Kommunen får enligt 12 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL ta 
ut en planavgift för att täcka programkostnader och kostnader för andra 
åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner. 
 
Avtal kommer att tecknas med fastighetsägare för både planprogram och 
detaljplan. Programavtalet kommer att skrivas med fastighetsägaren. 
 
Planavtalet kommer att tecknas inför upprättandet av en detaljplan. 
 
Planarbetet kommer att kräva resurser från förvaltningen. Även om 
detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven detaljplan finns en risk att 
ett planarbete kan få konsekvenser för pågående och planerade detaljplaner i 
kommunen i fråga om tillgång på personella resurser. 
 
Planbeskedet avser exploatering av ett mycket stort område. Det kan 
förväntas innebära ökad belastning på den statliga infrastrukturen, vilket kan 
innebära krav på åtgärder. Åtgärderna bekostas av exploatören.  

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att begäran om planbesked har förutsättningar att 
utvecklas till ett bra verksamhetsområde i Härryda. Områdets geografiska 
läge med närhet till väg 40 och Landvetter flygplats bedöms skapa goda 
förutsättningar för ett verksamhetsområde.  
 
Planbeskedet föreslås att beviljas med villkoret att detaljplaneringen föregås 
av ett programarbete för området. Grunderna för villkoret är att det finns 
risk att riksintresset för nya stambanan sektionen Göteborg–Borås kan 
komma att skadas. Ett planprogram bedöms skapa förutsättningar för en 
planering som kan ske parallellt med att en järnvägsplan tas fram. 
Möjligheten att dela upp område i flera detaljplaner bör studeras. Detaljplan 
för området som ligger utanför riksintresset för nya stambanan kan 
eventuellt startas parallellt med planprogrammet och järnvägsplanen 
förutsatt att planeringen kan ske utan att riksintresset för nya stambanan 
skadas.  
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Komplexiteten kring projektet med dess storlek, etappindelning, osäkerhet 
kring riksintressets utbredning och behov av utbyggnad av elnätet innebär 
ett stort förarbete som bedöms lämpligt att hantera i ett planprogram.  
 
Samband och beroenden med närliggande projekt Airport City och Fäxhult 
1:33 bör analyseras avseende kopplingar och konsekvenser. Diskussioner 
med exploatör för Fäxhult 1:33 bör föras om att ingå i planprogrammet då 
planområdet ligger i direkt närhet samt inom riksintresset för nya 
stambanan.  
 
Sökande har tagit fram ett antal utredningar i samband med ansökan för 
delar av tänkt planområde. Utredningarna utgör ett bra grundunderlag men 
kommer att behöva kompletteras och lämplighetsprövas.  
 
 
 
 
Peter Lönn Mariana Andersson 
T.f. Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef
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ANSÖKAN OM PLANBESKED
 BUGÄRDE 11:1 SAMT DEL AV BUGÄRDE 1:2, BUGÄRDE 4:1 OCH

 FÄXHULT 1:2 - HÄRRYDA KOMMUN

Visionsbild som visar hur hela området (aktuellt planområde inklusive angränsande planområde) skulle kunna se ut på lång sikt. 
Illustration av PeGe Hillinge, Sweco

2022-03-15
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Ryamotet

Ungefärligt planområde

strandskydd 

Rv 40 

v. 156

Angränsande planområde 

strandskydd 

Bugärde

Skanska Sverige AB och Bellman Group AB äger Bugärde Utveckling AB (BUAB) 
med 50% vardera. BUAB är lagfaren ägare av Bugärde 11:1 och har träffat 
överenskommelser om fastighetsreglering gällande övriga fastigheter inom 
planområdet. Fastighetsreglering är inledd. 

BUABs målsättning med området är att skapa ett attraktivt, hållbart och modernt 
område för logistik och industri med tillhörande servicecenter. 
Vår ambition är att bygga ett klimatneutralt verksamhetsområde där hållbarhet 
är i ständig fokus och utbyggnaden sker genom cirkulära flöden. Områdets läge i 
anslutning till en större trafikled med kollektivtrafikförsörjning skapar möjligheter 
till effektivt och hållbart resande. Det finns stora möjligheter att attrahera företag till 
detta område som kan möjliggöra många arbetstillfällen och som också kan ha låg 
instegströskel. 

På lång sikt är utvecklingen inom Bugärde en etapp i skapandet av det 
sammanhängande logistik- och industricentrumet Airport city östra. Intentionen 
är att samordna planarbetet i den mån det är möjligt med den pågående 
planprocessen för fastigheten Fäxhult 1:33 i syfte att effektivisera processerna och 
utredningsarbetet och att skapa en helhet kring gestaltning och planavvägningar är 
en strävan.  

Sedan mitten av 90-talet har verksamhet för bergtäkt bedrivits inom en del av det 
tänkta planområdet. Övriga ytor utgörs av varierande tät skog och sumpskog med 
inslag av öppnare partier. I direkt närhet till området går riksväg 40 och Ryamotet 
leder in till området. Vid ryamotet finns både pendelparkering och busshållplats. 
Området är i dagsläget generellt bullerstört men avståndet till närmaste 
bostadsfastighet är långt. 

Området är lämpligt att planlägga för industri- och logistikändamål av flera 
anledningar. Dels har tänkt markanvändning stöd i gällande översiktsplan 
för Härryda kommun, dels är det beläget i direkt anslutning till väl utbyggd 
trafikinfrastruktur och dels ligger det väl avgränsat från befintlig och planerad 
bostadsbebyggelse. Området är tänkt att få en exploateringsgrad på cirka 50-55 
% med en variation i byggnadernas höjd. En mindre del av byggnaderna bedöms 
behöva bli upp till drygt 30 meter men större delen av bebyggelsen bedöms kunna 
hållas lägre för att anpassas till kringliggande landskap. En initial bedömning från 
sökande är att området väntas tillskapa cirka 3000-8000 nya arbetstillfällen.

Arbetet med den övergripande markanvändningen inom ramen för den föreslagna 
planprocessen kommer fokusera på att hitta ett effektivt markutnyttjande som 
tillsammans med ett brett arbete med ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
ger en slutprodukt med hög kvalité. En detaljplan med hög kvalitét skapar i 
förlängningen bästa möjliga förutsättningar för det framtida verksamhetsområdet 
att utvecklas i linje med BUABs målsättning om ett attraktivt, modernt och hållbart 
område.

Planbeskedsansökan bugärde 22-03-15
Bugärde utveckling ab 

Ungefärlig plangräns i röd heldragen linje. Illustration av Sweco. Flygfoto från lantmäteriet. 
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Planbeskedsansökan bugärde 22-03-15
Bugärde utveckling ab 

Planspecifika förutsättningar 

Aktuellt område är utpekat i gällande översiktsplan från 2012 som framtida verksamhetsområde för utbyggnad 
av industriområden på lång sikt. I dagsläget arbetar kommunen med att ta fram en ny översiktsplan som 
dock inte varit på samråd än och tills den nya översiktsplanen antas gäller översiktsplanen från 2012. Dock 
är området fortsatt utpekat som verksamhetsområde i ortsstudie Härryda och som utvecklingsområde i 
utvecklingsinriktningen som båda är framtagna som en del av processen kring en ny översiktsplan. Området är 
inte detaljplanelagt i dagsläget men omfattas av områdesbestämmelser genom en generalplan för Landvetter 
flygplats m.m. från 1980. Härryda kommun arbetar i dagsläget med att upphäva dessa områdesbestämmelser. 

Området ligger inom den yttre zonen för riksintresse för Landvetter flygplats och bedöms vara influensområde 
med hänsyn till flygbuller. Det ligger också inom influensområde för flyghinder vilket innebär att det är ett 
område, utanför flygplatsen, inom vilket höga anläggningar så som vindkraftverk, master, torn och andra 
byggnader kan innebära fysiska hinder för luftfarten. 

Området ligger inom korridoren för den framtida järnvägsdragningen mellan Borås och Göteborg. Dialog med 
Trafikverket har förts och att planläggning av området för verksamhetsmark kan påbörjas. Fortsatt dialog med 
länsstyrelsen och trafikverket kommer ske under processens gång för att säkerställa att planens genomförande 
inte påtagligt skadar riksintresset.  

Hela området ingår i en värdetrakt för våtmark och området norr om befintlig bergtäkt är utpekat 
som är utpekat som en sump-/kärrskog med vissa naturvärden. Att i tidigt skede komplettera med en 
naturvärdesinventering för området i sin helhet för att få fördjupad kunskap om områdets naturvärden är därför 
viktigt. Exploateringen avgränsas för att gå utanför område som omfattas av strandskydd. 

För befintlig verksamhet på platsen finns nu gällande miljötillstånd från 15 december 2020 (M3787-19)

Viktiga frågor att beakta vid fortsatt planläggning 

• Områdets naturvärden bör undersökas genom att som första steg komplettera den sedan tidigare 

genomförda naturvärdesinventeringen så den som omfattar hela området 

• Eventuellt fornlämningar som kan påverka utbyggnaden bör undersökas genom en arkeologisk utredning 

(utredning har sedan tidigare genomförts för del av området)

• En hydrogeologisk utredning för hela området bör genomföras (utredning har sedan tidigare genomförts för 

del av området)

• En geoteknisk utredning bör göras för att undersöka områdets stabilitet

• Områdets framtida trafikalstring bör simuleras och studeras gentemot befintlig och planerad infrastruktur

• Fortsatt dialog med Trafikverket bör hållas kring den framtida järnvägsdragningen 

• Tänkta höjder för byggnadsverk inom området studeras vidare i relation till influensområde med hänsyn till 

flyghinder 

Vi är öppna för en exploatörsdriven detaljplaneprocess

Ansökan är framtagen i sammarbete med Sweco Sverige AB

Eriksmyst

Apelgärde

Grönhult

Aleslätten

Rya hed

Mölndalsån

Väg 40

Stora Härsjön

Lerums kommun

Landvetter Park

Buasjön

Stora Bugärde

Hällsjön

Väg 40

Norra Skårtorp

Skårtorp

Hornasjön

Sandsjön

Ö. Ingsjön

Marks kom

Landvetters Backa

Björröd

Landvetter flygplats

Vägskillnaden

Väg 40

Skällared

Västra Snåkered

Risbacka

Sandsbacka

Skärsjön

Kärrsjön

Sandsjön

Väg
 5

46
/F

lyg
pla

tsv
äg

en

Härryda

Lerdalsvägen

Hagalundsvägen

Mölndalsån

Mölndalsån

V. Ingsjön

Eskilsby

Skällsjön

Östersjön

Utdrag ur gällande Översiktsplan, karta över Härryda och flygplatsområdet. Aktuellt planområde är tänkt som utbyggnadsområde för 
verksamheter på lång sikt

Aktuellt planområde
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