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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 324  Dnr 2022KS57 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för 
Hällingsjö  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till kommunstyrelsen remittera en 
motion från Lena Fredriksson (S) och Mats Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens 
intentioner för Hällingsjö. Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort 
samtidigt som det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov för byggande i 
Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar motionärerna att förvaltningen ska få 
i uppdrag att utarbeta detaljplaner för Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års 
översiktsplan.  
  
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter de målsättningar 
och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som antogs 2012. I gällande 
översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att 
utbyggnaden bör ske i små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, 
struktur och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det pekas ut att 
området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta är möjligt måste dock 
överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och vattenskyddsområdet i 
Hällingsjö fastställas.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-29 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Patrik Lindes förslag och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Sara Gustafsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-08-24 
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2022KS57 008 

 

 

Svar på motion om att fullfölja översiktsplanen intentioner 
för Hällingsjö 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Mats 
Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö. 
Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort samtidigt som 
det under de senaste åren endast byggts ett fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov 
för byggande i Hällingsjö då det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar 
motionärerna att förvaltningen ska få i uppdrag att utarbeta detaljplaner för 
Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års översiktsplan.  
 
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter 
de målsättningar och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som 
antogs 2012. I gällande översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av 
Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i 
små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur 
och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det 
pekas ut att området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta 
är möjligt måste dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda 
driftsättas och vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2022 
 Motion om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö  
 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2017 § 126 
 Kommunfullmäktiges beslut den 2 maj 2018 § 82  
 Översiktsplanens förslag till utveckling i Hällingsjö (ÖP 2012) 
 Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 

 

Page 44 of 86



  2(3) 

           
       

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 11 att till 
kommunstyrelsen remittera en motion från Lena Fredriksson (S) och Mats 
Werner (S) om att fullfölja översiktsplanens intentioner för Hällingsjö. 
Enligt motionärerna är intresset för att bo i Hällingsjö stort samtidigt som 
det under de senaste åren endast byggts några fåtal villor i Hällingsjö. 
Motionärerna menar att detta beror på att kommunen inte kunnat bevilja lov 
för byggande i orten eftersom att det saknas detaljplaner. Utifrån detta yrkar 
motionärerna att förvaltningen ska få i uppdrag att utarbeta detaljplaner för 
Hällingsjö i enlighet med intentionerna i 2012 års översiktsplan.   

Härryda kommuns översiktsplan 
I samband med att kommunfullmäktige antog budget för 2018 den 13 
november 2017 § 193 fick även förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med en ny översiktsplan. Fram tills att den nya översiktsplanen antagits och 
fått laga kraft är översiktsplanen från 2012 gällande. I översiktsplanen från 
2012 definieras Hällingsjö som ett utvecklingsområde. Tanken med 
utvecklingsområdena är att kommunens bostadsutveckling främst ska ske 
inom dessa. I översiktsplanen beskrivs även att en utbyggnad av samhället i 
första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i små etapper 
och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur och skala.  

Härryda kommuns riktlinjer gällande förhandsbesked  
För att möjliggöra en ökad bostadsbyggnation utanför planlagt område 
antog kommunfullmäktige den 2 maj 2018 § 82 principer om 
förhandsbesked. Dessa principer innebär bland annat att nya bostäder ska 
ligga i nära anslutning till befintlig bebyggelse och att det vid avstyckning 
av nya fastigheter utanför planlagt område ska säkerställas att det finns 
tillräcklig tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur. Det 
finns även generella bestämmelser som kan försvåra eller förhindra att 
förhandsbesked lämnas. Sådana bestämmelser är till exempel bebyggelse av 
jordbruksmark, fastigheter inom järnvägskorridoren, inom skyddsområde 
för vattentäkt, inom natura 2000-område, naturreservat, landskapsbildskydd, 
riksintresse och influensområde för Landvetter flygplats eller inom övriga 
riksintresseområden.   

Utökat vattenskyddsområde i Hällingsjö  
För att Hällingsjö samhälle ska kunna växa behöver tillgången till 
dricksvatten säkerställas. Därför har det anlagts en ny grundvattentäkt för 
dricksvatten i Hällingsjö. För att säkerställa att dricksvattnet håller en god 
kvalitet arbetar Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) med att revidera 
Hällingsjö vattenskyddsområde. Revideringen av vattenskyddsområdet 
beräknas vara klar i slutet av 2022. Fram till dess anser HVAAB att det inte 
är lämpligt att bevilja bygglov eller förhandsbesked inom det område av 
Hällingsjö som ingår i det utökade vattenskyddsområdet.   
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Överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda   
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått dimensionerad kapacitet och kan 
inte ta emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Samtidigt har 
Hällingsjö vattentäkt en begränsad kapacitet som saknar reservmöjlighet. 
Till följd av detta tog kommunstyrelsen den 2 maj 2017 § 126 beslut om att 
ge förvaltningen i uppdrag att projektera för en samförläggning av gång- 
och cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och 
Rävlanda kyrka. Enligt den preliminära tidsplanen för projektet kommer 
driftsättning ske under 2024. Under tiden som projektet pågår är det svårt att 
öka bostadsbyggnationen i Hällingsjö. 

Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram   
I Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram för 2021–2025, antaget av 
kommunstyrelsen den 19 november 2020 § 427, är det utpekat att det på sikt 
kommer tas fram detaljplaner för området söder om skolan i Hällingsjö för 
att möjliggöra byggnation av cirka 20 bostäder. Innan detta är möjligt måste 
dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda driftsättas och 
vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas. Utöver dessa bostäder 
beräknas det byggas cirka fem bostäder på enskilda tomter per år under 
kommande år.   
 
Förvaltningens bedömning 
Fram till att den nya översiktsplanen är antagen arbetar förvaltningen utefter 
de målsättningar och ställningstaganden som fattades i översiktsplanen som 
antogs 2012. I gällande översiktsplan beskrivs att utbyggnaden av 
Hällingsjö i första hand bör ske mot sydost och att utbyggnaden bör ske i 
små etapper och anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende, struktur 
och skala. Detta avspeglas även i bostadsförsörjningsprogrammet där det 
pekas ut att området söder om skolan kommer detaljplaneläggas. Innan detta 
är möjligt måste dock överföringsledningen mellan Hällingsjö och Rävlanda 
driftsättas och vattenskyddsområdet i Hällingsjö fastställas.  
 
 
 
 
 
 
 
Peter Lönn Mariana Andersson  
T.f. Samhällsbyggnadschef Plan- och bygglovschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2017-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 126      Dnr 2016KS641

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Hällingsjö 
och Rävlanda. 

 
Avloppsreningsverket i Hällingsjö har nått den dimensionerande kapacitet och kan inte ta 
emot mer spillvatten från Hällingsjö samhälle. Hällingsjö vattentäkt har en begränsad 
kapacitet som saknar reservmöjlighet. En förprojektering har påbörjats avseende 
överföringsledningar för vatten och avlopp (VA) mellan Hällingsjö och Rävlanda för att 
undersöka tekniska förutsättningar, kostnader, påverkan på miljö och fastigheter. I 
förprojektering ingår även att utreda möjligheten att samordna anläggandet av VA-ledningar 
med en gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda. Sektorn har utrett två förslag på 
ledningsdragningar mellan Hällingsjö och Rävlanda, där båda alternativen har undersökts och 
resulterat i tre alternativa förslag.

Sektorn anser att anläggandet av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan 
Hällingsjö och Rävlanda bör samordnas med en byggnation av gång- och cykelbana mellan 
orterna.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 22 mars 2017.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att projektera för en samförläggning av gång- och 
cykelbana med VA-överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda kyrka enligt 
föreliggande förslag alternativ 3.

Kommunstyrelsen noterar att finansiering ska ske i samband med antagande av budget/plan 
2018-2022.

----------------------
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 82      Dnr 2017KS363

Utredning som förvaltningen gjort , med anledning av uppdrag från 
kommunfullmäktige, avseende principer för förhandsbesked 

 
Kommunstyrelsen beslutade i § 181/2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram principer 
för förhandsbesked som kompletterar gällande översiktsplan, ÖP2012. Det finns en politisk 
vilja i kommunen att möjliggöra en ökad mängd bostadsbyggnation utan att gå via detaljplan 
genom att i större omfattning pröva förhandsbesked istället för att begära planbesked och/eller 
inleda en detaljplaneprocess för ett fåtal bostäder. Prövningen av förhandsbesked avser 
lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Prövningen 
motsvarar prövningen vid upprättande av en detaljplan, men i begränsad omfattning.
Riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP 2012, har en restriktiv hållning till 
tillkommande bostäder utanför detaljplanelagt område. I vissa områden av kommunen tillåter 
inte ÖP någon nybyggnation av bostäder utanför planlagt område. Sektorn för 
samhällsbyggnad föreslår därför generella förutsättningar inom hela kommunen, vilka kan 
utgöra underlag vid en prövning av en ansökan om förhandsbesked. Exempel på generella 
förutsättningar är att lucktomter ska kunna bebyggas, nya bostäder ska ligga i nära anslutning 
till befintlig bebyggelse, och bör ligga i närheten av kollektivtrafik. Förutsättningarna är 
generella och måste alltid prövas i det enskilda fallet. Effekterna är bland annat att det öppnas 
upp för möjligheter för ökad nybyggnation utanför planlagt område i hela kommunen, men 
också att det kan bli en oplanerad utveckling av kommunen med avsaknad av social service så 
som skola, vård och omsorg.

Från sektorn för samhällsbyggnad föreligger skrivelse daterad den 29 januari 2018.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i § 153/2018 och beslutade då föreslå 
kommunfullmäktige att anta principer för förhandsbesked med hänvisning till skrivelse 
daterad den 29 januari 2018 från sektorn för samhällsbyggnad med följande ändringar:
att i stycke 6 rad 4 på sidan 3 i tjänsteskrivelsen stryka ”och därmed ska den minsta tomtarea 
vara 2000 kvm” och sätta punkt efter ”säkerställas” på rad 3. Meningen får således följande 
lydelse:
De generella förutsättningarna innebär att nya bostäder ska ligga i nära anslutning till 
befintlig bebyggelse och att vid avstyckning av nya fastigheter utanför planlagt område ska 
tillräcklig tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur säkerställas samt att i 
stycke 2 rad 8 på sidan 2 lägga till följande text ”Möjligheten för att ett område någon gång i 
framtiden kan bli föremål för detaljplan, får inte förhindra att ett förhandsbesked kan ges.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-05-02

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktiges behandling

Yttranden

Mats Werner (S) och Per Vorberg (M).

Yrkande

Per Vorberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition

Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att anta principer för förhandsbesked med hänvisning till 
skrivelse daterad den 29 januari 2018 från sektorn för samhällsbyggnad med följande 
ändringar:
att i stycke 6 rad 4 på sidan 3 i tjänsteskrivelsen stryka ”och därmed ska den minsta tomtareal 
vara 2000 kvm” och sätta punkt efter ”säkerställas” på rad 3. Meningen får således följande 
lydelse:
De generella förutsättningarna innebär att nya bostäder ska ligga i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse och att vid avstyckning av nya fastigheter utanför planlagt område ska tillräcklig 
tomtyta för bland annat enskild VA-lösning och infrastruktur säkerställas samt att i stycke 2 
rad 8 på sidan 2 lägga till följande text ”Möjligheten för att ett område någon gång i framtiden 
kan bli föremål för detaljplan, får inte förhindra att ett förhandsbesked kan ges.”

----------------------
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BEBYGGELSEUTVECKLING

bebyggelseutveckling

Hällingsjö
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

Historia
Västgötavägen mellan Göteborg och Borås gick genom Häl-
lingsjö. Därifrån gick också vägar till Skene, Kungsbacka och 
Lindome. Resor skedde oftast till häst och transporter med häst 
och vagn. Hällingsjö ligger fyra mil från Göteborg vilket gjorde 
det till ett lämpligt ställe att rasta och byta hästar. Gästgiveriet 
startades på 1700-talet och gjorde Hällingsjö till en betydelsefull 
ort under 1700- och 1800-talet. Verksamheten utvecklades med 
posthantering och lanthandel. Nya verksamheter som garveri 
och kvarn startades i anslutning till gästgiveriet. Järnvägen och 
nya vägar, som tillkom under 1900-talet, medförde att Hälling-
sjö minskade i betydelse. 

Hällingsjö idag
Hällingsjö ligger vackert beläget vid Gingsjöns strand. Sydost 
om Hällingsjö finns ett öppet jordbrukslandskap med gamla torp 
och gårdar. I nordväst finns stora skogsområden där bebyggel-
sen till stor del består av tidigare fritidshus från 1950-talet och 
framåt.  

Hällingsjö är den minsta av de tätorter som definieratas som 
utvecklingsområde i ÖP2012. Det finns omvandlingsområden 
med lika stor befolkning. Hällingsjö är dock av tradition en be-
tydande ort i området. Där finns också viss service som skiljer 
det från omvandlingsområdena t ex skola, förskola och livsmed-
elsbutik. I Hällingsjö finns också möjlighet att ansluta ny bebyg-
gelse till kommunens vatten- och avloppsnät.

Hällingsjö

gästgiveriet i Hällingsjö.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

service
För Hällingsjöborna är Landvetter kommunens naturliga cen-
trum för närservice. Tidigareskola, förskola och fritidshem finns 
i Hällingsjö. 

Allmänna kommunikationer
På Väg 156 går busstrafik mellan Kinna och Göteborg. Möjlig-
heterna till arbetspendling för Hällingsjö och andra orter vid 
vägen är därför goda.

vägar
Vägarna inom samhället sköts av Furubergsortens vägsamfällig-
het. Det finns för närvarande inga planer på att kommunen ska 
överta ansvaret för vägarna i Hällingsjö.

När samhället byggs ut mot öster behövs en bättre anslutning till 
Väg 156 vid Björkängsvallen. Furubergsvägen är mycket brant 
och kan inte fungera som tillfartsväg till nya bebyggelseområ-
den. Björkängsvägen behöver förlängas så att den kan användas 
som ny tillfartsväg för ny och befintlig bebyggelse.

vatten och avlopp
Samhället, Kyrkhult och Eriksmyst är anslutna till kommunalt 
vatten och avlopp. Hällingsjö har en grundvattentäkt sydost om 
skolan. Hela samhället ingår i tillrinningsområdet. Det är därför 
inte möjligt att avstå från utbyggnad för att skydda vattentäkten. 
Reningsverket  ligger öster om idrottsplatsen. Det pågår utred-
ningar om att flytta både vattentäkt och reningsverk. Det finns 
planer att i framtiden ansluta Hällingsjö till ett kommunomfat-
tande spillvattensystem.

vy över gingsjön mot eriksmyst.

schematisk bild över Hällingsjö som visar 
samhället med omgivande sjö, grönska och 
åkerlandskap.
källa: grön plan.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

Inom utvecklingområdet
Ny bebyggelse ska tillkomma inom gränsen för utvecklings-
området. Gingsjön är en naturlig avgränsning av samhället 
mot nordväst. En senare avgränsning är Väg 156 mot sydväst. 
I nordost finns ett kuperat skogsparti, som sträcker sig ända till 
Rävlanda. En utbyggnad av samhället bör därför i första hand 
ske mot sydost. Hällingsjö är en liten ort, som lyckats bevara sin 
lantliga karaktär. All utbyggnad bör därför ske i små etapper och 
anpassas till den befintliga bebyggelsens utseende,  struktur och 
skala.

centrum
I de bebyggda områdena vid Garverivägen finns möjligheter till 
viss förtätning av bostäder. Vid Garvarbostaden och mitt emot 
skolan finns två områden som är redovisade som ”Utbyggnads-
område på kort sikt” på markanvändningskartan. Områdena 
kommer att studeras i detaljplan.

Hällingsjö finns med i Förslag till kulturmiljöprogram som en       
säterimiljö, gästgiverimiljö samt bevarande av byggnader som 
kan knytas till äldre industri. 

källarbacken
I anslutning till Källarbacken planeras ett mindre resecentrum, 
utökad pendelparkering samt eventuellt tillkommande service. 

björkäng
Om vattentäkt och reningsverk flyttas finns det goda möjlighe-
ter att bygga vidare i området mellan skolan och idrottsplatsen. 
Det är det mest centralt belägna bebyggelseområdet på orten, 
varför detta område bör prioriteras vid en fortsatt utbyggnad. 
Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på kort sikt” på 
markanvändningskartan. 

Annelund
Vid Annelundsvägen kan viss förtätning med nya bostäder ske. 
Områdets omfattning begränsas av skyddszonen för en ny fram-
tida vattentäkt. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på 
lång sikt” på markanvändningskartan. 

se  nummer 21 i Förslag till kul-
turmiljöplan för mer information.

ny bebyggelse i lantlig miljö vid Munters väg.
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BEBYGGELSEUTVECKLING
HÄLLINGSJÖ

se grön plan för mer information.

basåsvägen, kyrkhult
Området kring Basåsvägen finns med i Avloppsförsörjningspla-
nen och har prioriterats för utbyggnad av kommunalt VA om 
10-20 år. Området redovisas som ”Utbyggnadsområde på lång 
sikt” på markanvändningskartan. Kyrkhult ligger avskilt från öv-
riga samhället och långt från busshållplatsen vid Väg 156. I sam-
band med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut vid Basås-
vägen kan nya tomter avstyckas i sydost. Möjligheterna till detta 
kommer att studeras i detaljplan.

Fokusområde
Det område som  är fokusområde för grönyta är dammanlägg-
ningen centralt i Hällingsjö. 

Verksamhetsområde
Kommunen äger ett markområde mellan Väg 156 och Björ-
kängsvallen. Till följd av de höga bullernivåer som uppstår från 
trafiken lämpar sig området inte för bostäder. Området redovi-
sas som ”Utvecklingsområde på kort sikt” på markanvändnings-
kartan. Redan i ÖP1990 redovisades området som ett framtida 
verksamhetsområde.   

Utanför utvecklingsområdet
I norr, längs vägen mot Rävlanda och i öster, längs Furubergsvä-
gen, finns jordbruksmarker, som fortfarande brukas. I dessa om-
råden kan enstaka nya bostäder tillåtas om de uppfyller kraven 
på sid. 137. Delar av Storåns dalgång räknas också till Hälling-
sjö, se sid 73.

I nordväst , längs Väg 156, ligger Eriksmyst, som anslöts till det 
kommunala VA-nätet i början av 1990-talet. Längre västerut 
finns flera områden med en blandning av gamla småjordbruk, 
torp och fritidshus, som numera används som helårsbostäder. 
Nästan hela området omfattas av flygplatsens influensområde 
för buller, varför nya bostäder utanför detaljplan inte bör tillåtas.

stora bugärde
Stora Bugärde ligger inom flygplatsens influensområde för bul-
ler. Det är i Avloppsförsörjningsplanen prioriterat för utbyggnad 
av kommunalt VA om 10-20 år. Nya bostäder bör för närvarande 
inte tillåtas. Möjligheterna till planläggning för större bostäder i 
samband med utbyggnad av kommunalt VA tas upp i nästa över-
siktsplan.
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Härryda kommun 

Förslag på bostadsförsörjningsprogram, 1 oktober 2020 
Behandlas på kommunstyrelsen 19 november 2020  
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1. Inledning

Härryda kommun har haft positiv befolkningsutveckling under lång tid och har även uttalat 
mål om att växa i invånarantal i framtiden. För att kunna uppnå tillväxtmålet krävs bl.a. ett 
kontinuerligt tillskott av nyproducerade bostäder. 

Detta bostadsförsörjningsprogram är ett av kommunens verktyg för långsiktig planering av 
nyproduktion av bostäder i kommunen. Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans 
med lokalresursplanen (LRP), budget/plan inklusive verksamhetsplan och befolkningsprognos 
de styrdokument som redovisar långtidsplaneringen i kommunen. Samtliga dokument 
revideras årligen. 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör ett verktyg för kommunen att prioritera vilka 
bostadsprojekt som ska genomföras inom tidsperioden 2021 2025 medutblick till 
tidsperioden 2026 2030. Programmet utgör därmed underlag för planering av detaljplaner, 
kommunala investeringar i form av vägar, vatten-och avloppsledningar samt annan kommunal 
infrastruktur och service. Programmet utgör även underlag för framtagande av 
befolkningsprognoser. 

Lokalresursplanen, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och 
befolkningsprognosen, redovisar behovet av verksamhetslokaler under tidsperioden 2021
2025. I planen redovisas behov och lösningar, till exempel placering, omfattning och tidplan 
för nyproduktion för förskole-och skolverksamhet, bostäder för funktionsnedsatta och äldre 
samt redovisas lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Bostäderna finns med i 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

2. Utgångspunkter

2.1 Kommunens mål och övriga styrdokument 
Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmål, finansiella mål och mål för god ekonomisk 
hushållning. I samband med beslut om budget/plan ger kommunfullmäktige förvaltningen 
specifika uppdrag som förvaltningen ska arbeta med under budget/planperioden. 

Kommunfullmäktige har fastställt fyra mål för god ekonomisk hushållning, varav ett av målen 
avser bostadsbyggande och ett avser bostäder för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med
bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer.
Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och
funktionsnedsattas bedömda behov.

Bostadspolitiska mål 

Härryda ska bidra till utvecklingen i linje med Göteborgsregionens strukturbild.
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Kommunen ska utvecklas i alla delar (tätort och landsbygd) i hela kommunen med
bostäder för olika behov och olika åldrar.
Lägenheter med kommunal förtur ska tas fram i kommunala detaljplaner eller efter
frivillig överenskommelse med respektive exploatör.

Markpolitiska mål 

Med Härryda kommuns strategiska läge ska kommunen bidra till en hållbar
tillväxtregion.
Planering ska ske med olika arbetsmetoder utifrån vem som är markägare och vad som
ska planläggas.
Helhetssyn, miljöhänsyn och kulturhänsyn ska vara viktiga riktmärken utifrån varje
orts förutsättningar och särart.
Tillgången till infrastruktur och kapacitet för vatten, el och väg ska styra var det är
möjligt att bygga.

I samband med beslut om budget för2019 och planer för 2020 2021harkommunfullmäktige 
bl.a. gett följande uppdrag till förvaltningen: 

Antalet personer som närmar sig 75+ i Sverige och i Härryda kommun ökar. Därmed
ska förvaltningen tillgodose behovet av trygghetsbostäder genom att arbeta in minst
200 trygghetsbostäder i pågående och kommande projekt och planerunder
mandatperioden 2019-2022. Se vidare i kommunens riktlinjer för exploateringsavtal
och markanvisningar.

Förvaltningen har fått i uppdrag att försöka stimulera till byggnation av
ägarlägenheter. Se vidare i kommunens riktlinjer för markanvisningar.

För att uppmuntra till fler exploateringar med miljösmarta lösningar har förvaltningen
fått i uppdrag att öppna upp för möjligheten att kunna direktanvisa mark till projekt
och/eller arkitekttävlingar som arbetar med miljösmarta lösningar. Ambitionen ska
också prövas i markanvisningstävlingar. Se vidare i kommunens riktlinjer för
markanvisningar.

Kommunfullmäktige har fastställt särskilda principer för hantering av förhandsbesked
§ 82/2018. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare efter de fastställda
principerna.

Förvaltningen ska organisera sig för att kunna arbeta och stödja fler exploatörsdrivna
detaljplaner. Syftet och målsättningen med modellen med exploatörsdrivna
detaljplaner är att möjliggöra planläggning av flera områden och därmed bidra till ett
ökat bostadsbyggande.

2.2 Befolkningsprognoser 
Förvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som bygger på utfall av 
bostadsförsörjningsprogrammets tabellbilaga. I det fall samtliga projekt färdigställs i enlighet 
med tabellerna i bilaga 1, kommer befolkningen i kommunen enligt befolkningsprognosen att 
växa med 7 170 personer under perioden 2020 2029, från 37 977 till ca 45 150 invånare. 
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I diagrammet nedan redovisas den årliga befolkningsökningen. Ökningstakten är lägre under 
början av prognosperioden med ca 400 personer år 2020, för att senare ökar till ca 920 
personer år 2024. 

3. Nyproduktion av bostäder

I nedanstående bild anges samtliga faser i samhällsbyggnadsprocessen som ett projekt 
genomgår från idé till inflyttning. Programmets tabeller i bilaga 1 innehåller 
bostadsbyggnation som skett under 2019, prognos för utbyggnad 2020 och därefter förslag på 
bostadsbyggnation under de följande fem åren 2021 2025 samt därefter möjligt framtida 
byggande områdesvis ytterligare en femårsperiod. Detta innebär att majoriteten av 
bostadsprojekten som finns angivna under tidsperioden 2021 2025 antingen har passerat eller 
är långt framme i planeringsfasen eller är i genomförandefasen. Bostadsprojekt som finns 
angivna under tidsperioden 2026 2030 kommer att vara i planeringsfasen under tidsperioden 
2021 2025.
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Enligt förslaget till bostadsförsörjningsprogram 2021 2025 bedöms antalet påbörjade 
byggnationer uppgå till 3405 varav ca 2800 lägenheter bedöms byggas i flerbostadshus. 
Fördelat på kommunens orter kommer majoriteten av nyproduktionen vara centrerad till 
Mölnlycke (ca 58 % av all nyproduktion). Av de bostäder som kommer att påbörja byggas 
under perioden 2021 2025 bedöms ca 17 % upplåtas med hyresrätt, ca 59 % med bostadsrätt 
och ca 24 % med äganderätt. Fördelningen mellan upplåtelseformerna kan komma att ändras 
på grund av marknadsförutsättningar. 

Beroende på bland annat konjunktursvängningar kan avvikelser i 
bostadsförsörjningsprogrammet vad gäller antalet planerade byggstarter, upplåtelseformer och 
projektinnehåll uppstå.  

Till följd av de fastställda principerna för förhandsbesked har antalet ansökningar om 
förhandsbesked ökat. I kartan i bilaga 3 framgår det var i kommunen ansökningar har gjorts 
under 2019. Hur många av dessa som resulterar i nyproduktion av bostäder är svårt att 
uppskatta men de fastställda principerna har lett till ett ökat antal ansökningar om 
förhandsbesked vilket på sikt kan leda till ett betydande tillskott av nya bostäder utanför 
planlagda områden. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Planerade byggstarter för bostäder 2021 2025 
Bilaga 2: Kartbilder tillhörande tabeller i bilaga 1 
Bilaga 3: Utlämnade nyttjanderättskartor 2019 inför ansökan om förhandsbesked 
Bilaga 4: Planerad inflytt för bostäder 2021 2025 
Bilaga 5: Antal byggrätter i antagna detaljplaner 
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Bilaga 2
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