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1 Upprop och val av justerare, tillkännagivande av plats och tid för justering samt 
fastställande av dagordning 
  

2 Allmänhetens frågestund (30 min) 
  
Information 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor både via webbformulär och på plats i Råda 
rum. Frågestunden pågår maximalt 30 minuter. 
 

3 Information från revisorerna 
 Ingegerd Helén, revisorernas ordförande 

4 Information om delårsbokslut och bokslutsprognos 
 Helena Hatheyer, redovisningschef 
Information 
Presentationen publiceras senare. 
 

5 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ersättare i  Göteborgsregionens 
förbundsfullmäktige 
2021KS17 
  

6 Avsägelse från Patrik Nordgren (-) som ledamot i beredningen för demokratifrågor 
2021KS17 
  

7 Fyllnadsval efter Adam Garnemark (M) som ledamot i valnämnden 
2021KS17 
  

8 Avsägelse från Peter Ljunggren (SD) som ersättare i välfärdsnämnden 
2021KS17 
  

9 Remittering av inkomna medborgarförslag 
  
Information 
Kfp kommer föreslå att båda medborgarförslagen remitteras till kommunstyrelsen.  
 

10 Remittering av inkomna interpellationer 
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11 Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av verksamhetsberättelse per 
delår och prognos för helåret 2021 
2021KS165 
  

12 Bordlagt ärende: Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor 
2020KS591 
  

13 Godkännande av delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 
2021KS586 
  

14 Godkännande av medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, 
Airport city del 4 
2021KS522 
  

15 Godkännande av marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 
2021KS521 
  

16 Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik och 
lager i Härryda kommun 
2013KS633 
  

17 Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten inom miljö- och 
hälsoskydd 
2021KS523 
  

18 Godkännande av exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 
1:95 
2021KS514 
  

19 Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet, 
Härryda kommun 
2018KS175 
  

20 Partistöd 2022 
2021KS599 
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21 Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM) 
2021KS556 
  

22 Fastställande av policy för konstnärlig utsmyckning, samt upphävande av nu gällande 
2020KS586 
  

23 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om tystnadskultur 
2021KS665 
  

24 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av 
pandemiplan och varför det dröjt att ge uppdraget till extern utförare 
2021KS668 
  

25 Inkommen fråga till kommunstyrelsens ordförande om utvärdering och uppdatering av 
pandemiplan samt att stödja initiativ om förtydligande i uppdragsbeskrivningen 
2021KS667 
  

26 Inkommen fråga till välfärdsnämndens ordförande om plikt att skaffa barn 
2021KS669 
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Välkommen att lämna ett 
medborgarförslag 
Tycker du att något borde förändras i Härryda kommun? 
Då kan du lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige. 

Vad kan ett medborgarförslag handla om? 

I medborgarförslaget ger du ett konkret förslag på något 
som du vill förändra. Förslaget ska handla om sådant som 
kommunen ansvarar för till exempel skola, äldreomsorg, 
kultur- och fritidsverksamhet, gång- och cykelvägar med 
mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighets
utövning mot enskild (t ex beviljande av bygglov eller eko
nomiskt bistånd) och inte heller ha ett odemokratiskt eller 
rasistiskt innehåll. 

Medborgarförslaget får bara behandla en fråga. Ämnen av 
olika slag ska inte tas upp i samma förslag. 

Vem kan lämna medborgarförslag? 

Alla som är folkbokförda i Härryda kommun kan lämna 
medborgarförslag. Rätten gäller även barn och ungdomar 
samt personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått 
kommunal rösträtt. Föreningar, företag, organisationer eller 
andra sammanslutningar får däremot inte lämna medborgar
förslag. 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 

När förslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig 
handling och diarieförs. Förslaget publiceras på kommunens 
webbplats, harryda.se, tillsammans med ditt namn, medan 
samtliga kontaktuppgifter du lämnat nedan finns med i pro
tokoll och föredragningslistor. 

KONTAKT

UPPGIFTER 

Vad händer med ditt medborgarförslag? 

Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgar
förslag. Inlämnade förslag utreds av förvaltningen och sedan 
beslutar kommunfullmäktige om de ska införas eller inte. 
Handläggningstiden varierar beroende på hur komplicerat 
det är. Du får ett skriftligt svar på ditt medborgarförslag. 

Fyll i dina kontaktuppgifter och underteckna 

Anonyma medborgarförslag hanteras inte, därför måste du 
uppge kontaktuppgifter. Förslaget ska också vara under
tecknat och försett med namnförtydligande. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Här lämnar du ditt förslag 

• Posta det till: Härryda kommun, Kansliet,
435 80 Mölnlycke.

• Lämna det i kommunhusets reception vid Råda torg 
i Mölnlycke.

Tyvärr kan vi inte ta emot medborgarförslag via e-post 
eftersom det måste finnas en namnunderskrift på pappret. 

För mer information 

Kontakta kansliet, 031-724 61 00 (växel) 
kommun@harryda.se 

Läs mer på harryda.se/medborgarforslag 

Förnamn* [:)c:1.�.i�I 

fternamn* Frosterud 

Gatuadress*                         

Postn
Postadress * .......... ......................................... .

Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-postadress

2021-0
�

- �Datum*················· ······
�

·· 

Underskrift* ....... . '( . 

 

 
Namnförtydligande* 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN 

*Obligatorisk
uppgift

Härryda kommun • Sektorn för administrativt stöd • 435 80 Mölnlycke • 031-724 61 00 (växel) • kommun@harryda.se 
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Medborgarförslag 
Här skriver du rubriken pá ditt medborgarförslag. 
Parkering Wendelsbergsparken 

Här beskriver du ditt medborgarförslag. Skriv tydligt! 
Förslag att anlägga parkeringsplatser närmare Wendelsbergsparkens entre via 
Parkvägen, i korsning med Granviksliden. Där finns lämplig yta för 7-8 bilar outnyttjad. 

Här motiverar du varför kommunen ska genomföra ditt förslag. Skriv tydligt! 
Wendelsbergsparken genomgär för närvarande en upprustning för att öka antalet 
besökare och friluftsmöjligheter i Mölnlycke, bl a med utegym, discgolfbana, lekplatser 
mm. Med nya aktiviteter som drar mycket folk dit behövs ocksà bra 
parkeringsmöjligheter pà nära hàll sà att tillgängligheten är god, även för de som har 
svärt att gà längre sträckor. I korsningen Parkvägen-Granviksliden finns en grusyta intill en fastighet, där kommunen äger en stor del av ytan, och skulle med smà medel 
kunna anlägga flera parkeringsplatser, uppskattningvis för 7-8 bilar. Parkeringen kan 
ocksà förses med restriktioner sa att den är endast avsedd för besökare till 
Wendelsbergsparken med en maxtid pà 3-4 h. Det finns även en yta framför 
elbyggnaden pà andra sidan Parkvägen som erbjuder en yta för 3-4 bilar. 

Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 

U HARRYDA 
OPUN 
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Inskickat av: THERESE NIRVANDER
(Signerad)

Sida
(1 2)

Ärendenummer
#39119

Datum
2021-10-04 10:28

Ärendenummer: #39119 | Inskickat av: THERESE NIRVANDER (signerad) | Datum: 2021-10-04 10:28

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av 
Personnummer 

För- och efternamn 
THERESE NIRVANDER

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon

Notifieringar 
E-post
SMS

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Avsaknad av övergångsställe vid busshållplats

Beskriv förslaget
Barn med rätt till skolskjuts och barn som åker buss behöver i dagsläget när dom kommer med bussen från Landvetter resecentrum 
ta sig över vägen från Hållplats Härryda kyrkan. Busshållplatsen ligger i anslutning till en större korsning och hastigheten på 
sträckan är 70km/h. Sträckan verkar inbjuda till högre hastigheter än 70km/h och det finns i dagsläget inget uppmärkt 
övergångsställe på platsen. Dvs att det är direkt farligt för barnen att gå över vägen. Det har under dom åren sen vi flyttade hit blivit 
ett gäng barn som bor i området och dom rör sig mellan bussen och hemmet och än har ingen olycka sket. Vi ser ju helst att det 
förblir på det sättet och att kommunen kan se till så att det kommer upp tydliga markeringar i vägen för ett övergångsställe så att 
bilister blir uppmärksamma på att det går barn, äldre och vuxna till och från bussarna här.
I dom dialoger jag hade med skolskjuts bolaget när vår ena son började åka skolskjuts var det inte populärt att jag ville att sonen 
skulle lämnas av på samma hållplats som han plockades upp på för att han inte skulle behöva ta sig över vägen där det inte fanns 
markeringar. Nu börjar det snart bli dax för yngsta sonen att åka skolskjuts och jag ser gärna att det finns en lösning på detta så att 
vi slipper framtida olyckor.

Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.

    (112 KB)Övergångsställe.PNG
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Inskickat av: THERESE 
NIRVANDER (Signerad)

Ärendenummer
#39119

Datum
2021-10-04 10:28

Ärendenummer: #39119 | Inskickat av: THERESE NIRVANDER (signerad) | Datum: 2021-10-04 10:28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 362  Dnr 2021KS165 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar att inte vidta 
ytterligare åtgärder. 
  
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 50,1 mnkr. Samhällsbyggnad 
avviker negativt med 3,3 mnkr, teknik och förvaltningsstöd avviker negativt med 14,2 mnkr 
och kommunledning och stödfunktionerna avviker positivt med 4 mnkr. 
  
Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten gjorts och prognosen 
för året uppskattas till 63,7 mnkr, vilket ingår i den prognosticerade avvikelsen.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 232,3 mnkr vilket innebär ett överskott om 152 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 KS 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-23   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS165 042 

 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och 
prognos för helåret 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och prognos och 
beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och 
prognosen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv avvikelse om 50,1 mnkr. 
Samhällsbyggnad avviker negativt med 3,3 mnkr, teknik och 
förvaltningsstöd avviker negativt med 14,2 mnkr och kommunledning och 
stödfunktionerna avviker positivt med 4 mnkr. 
 
Inför delåret har en prognos för intäkter från exploateringsverksamheten 
gjorts och prognosen för året uppskattas till 63,7 mnkr, vilket ingår i den 
prognosticerade avvikelsen.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 232,3 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 152 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos - delår 2021 KS 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsens nettobudget uppgår till 223,2 mnkr och prognosen för 
2021 är 173,1 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 50,1 
mnkr. Samhällsbyggnad och teknik- och förvaltningsstöd visar underskott 
medan kommunledning och stödfunktionerna samt slutredovisning av 
exploateringsprojekt visar överskott. Jämfört med förra prognosen är det en 
förbättring med 65 mnkr. Förbättringen förklaras av slutredovisning av 
exploateringsprojekt. 
 

Page 17 of 781



  2(2) 

           
       

I juni fattade kommunfullmäktige ett beslut om att medge ett överskridande 
om 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter under året. Detta förklarar 
teknik och förvaltningsstöds prognostiserade underskott. Samhällsbyggnads 
underskott återfinns inom trafiks verksamhetsområde.  
 
Kommunledning och stödfunktionernas överskott beror främst på 
återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt 
som medlemsavgiften är lägre än budgeterat. 
I bilagan ”Verksamhetsberättelse, delår 2021 KS” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragens 
utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag som beskrivs i 
verksamhetsplanen. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas 
med anledning av prognostiserat resultat.  
 
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Kommundirektören om 2021 
Även 2021 har påverkats mycket av den pandemi som coronaviruset orsakar. Samtliga verksamheter 
har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som pandemin fört med sig. 
Kommunens krisledningsorganisation har varit fortsatt aktiv och beräknas vara så minst året ut. 

Såväl resultaten som kvaliteten i verksamheterna är fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. Det 
ständiga förbättringsarbetet fortsätter eftersom vi siktar på att ligga i toppen vid jämförelser. 

Befolkningsökningen för första halvåret 2021 är 0,6 %. Om den trenden fortsätter året ut kommer vi 
att komma närmare målet på minst 1,5 % per år. Pågående inflyttning i färdigställda bostäder, 
byggnation samt planering av nya områden bidrar till den utvecklingen. 

Kommunens prognostiserade resultat för 2021 ligger på 190 mnkr. Detta innebär fortsatt mycket hög 
resultatnivå, och därmed bibehålls de goda förutsättningarna inför kommande års utmaningar. 

Sektorerna Samhällsbyggnad samt Teknik och förvaltningsstöd prognosticerar ekonomiska underskott 
för 2021. Dessa underskott består i huvudsak av godkända avvikelser gällande trafik- respektive 
fastighetsverksamheterna. 

Styrmodell 

 
Styrmodellen innehåller följande delar: 
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och 
blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 
Förhållningssätt 
I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på 
jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi 
upplevelsen av Härryda kommun. 
"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar 
lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och 
vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer". 
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Verksamhetens grunduppdrag 
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och 
kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra 
och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 
Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet 
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av 
kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under 
mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som 
demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus 
på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner 
där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Prognos 

2021 
Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Bostadsbyggandet 
utformas så att en 
befolkningsökning på 
lägst 1,5 % kan mötas 
med alla bostäder i alla 
ägande- och 
upplåtelseformer 

 

Befolkningstillväxt, (%) 1,2 0,7 0,5 1,1 

Antal färdigställda lägenheter 316 201 103 197 

Andel av större 
exploateringsområden med 
alla tre 
upplåtelseformerna, %. 

80 80 80 60 

Antal varianter på 
lägenhetsstorlekar i 
nyproducerade områden med 
flerbostadshus (1–5 rum och 
kök). 

5 5 5 5 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med 
alla bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer 

Under 2021 väntas befolkningstillväxten stanna på 1,2 %, vilket gör att kommunen inte helt når målet 
om lägst 1,5 % befolkningsökning. Antalet nybyggda inflyttningsklara bostäder väntas under året sluta 
på 316 lägenheter, vilket är det högsta antal färdigställda lägenheter de senaste fyra åren. Den senaste 
tioårsperioden har folkökningen varit 2,6 personer i snitt per nyproducerad lägenhet. Antal inflyttade 
per nyproducerad lägenhet beräknas under 2021 till 1,5 personer i snitt, vilket är lägre än snittet de 
senaste åren och en av anledningarna till att målet om lägst 1,5 % befolkningsökning inte nås trots 
många färdigställda lägenheter. 
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Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Samtliga mått är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett genomsnittligt värde är indexerat 
till 100.  Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

Samhällsbyggnad 
  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, 
kr/inv 100,7 95 118,4 

Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar 108,1  109,5 

Kostnaden för gator och vägar samt parkering ligger i stort sett på rikssnittet, dock lite högre än 
tidigare år. Fördelningen av kostnaderna hamnar numera på rätt ställe och vi går mot en mer 
rättvisande och långsiktig nivå. samt att indexet för nöjda medborgare håller sig stabilt på en något 
högre nivå än genomsnittet. 

Teknik och förvaltningsstöd 
  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, 
kr/elev 83,5 87,9 87,1 

Kostnader för lokaler i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 47,2 48,4 51,4 

Kostnad för måltider i kommunal grundskola, 
kr/elev 84,6 80,8 79,8 

Kostnad för måltider i kommunal 
gymnasieskola, kr/elev 62,7 83,3 87,5 

Inom teknik och förvaltningsstöd visar samtliga mått på lägre kostnader än genomsnittet för rikets 
kommuner. Detta förklaras bland annat av att kommunens skolor är välfyllda med elever samt att 
lokalerna är ägda vilket generellt sett innebär en lägre lokalkostnad per kvadratmeter jämfört med 
inhyrda. 

Administrativt stöd 
  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Administrativ personal/befolkning, (%) 0,9 1 1 

Andelen administrativ personal i förhållande till befolkningen är på en liknande nivå som flera 
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närliggande kommuner, t.ex. Partille, och Lerum.  Det kan variera något beroende på hur kommuner 
organiserar sig med antal chefer respektive chefsstöd. 

Kommungemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." 

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 
samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, 
kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens uppföljning under året. 

Serviceorganisation 
Under våren fastställdes förhållningssätt för förvaltningen. Förhållningssätten kompletterar 
kommunens vision och beskriver hur kommunens medarbetare ska vara och agera för att bidra till att 
visionen förverkligas. Förhållningssätten inleds med "Varje dag gör vi mötet 
med Härryda kommun enkelt" vilket signalerar vikten av att kommunen ska uppfattas som en 
serviceorganisation. 

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya 
plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" används allt mer och innebär att fler når 
kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Även kommunens chattbot, "Kommun-
Kim" innebär ökad möjlighet att få svar på frågor genom självservice. 

Kontaktcenters nya uppdrag tar allt mer konkret form och förändringsprocessen involverar många i 
förvaltningen. Kontaktcenter svarar nu på frågor om förskola och grundskola, hanterar kommunmailen 
och svarar på frågor som kommer in via Facebook. Fortsatt utvecklingsarbete sker inom ramen för ett 
särskilt projekt som fortgår under året. 

Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har fastställt principer för servicegarantier och förvaltningen 
arbetar för att ta fram servicegarantier som ytterligare förbättrar serviceupplevelsen i kontakten med 
kommunen. Hittills har servicegarantier fastställts inom sektor socialtjänsts verksamhetsområde. 
Utvecklingsarbetet fortgår och under hösten beräknas ytterligare servicegarantier fastställas och tas i 
bruk. 

Näringsliv 
Förvaltningens samlade handlingsplan för 2021 att genomföra det näringslivsstrategiska programmet 
och utvecklas mot Sveriges bästa näringslivskommun fastställdes i maj. Planen innehåller konkreta 
åtgärder som förbättrar för företag och involverar hela förvaltningen. Arbete pågår med att utveckla 
servicegarantier till företag. 

Regelbundna digitala frukostmöten har genomförts, liksom lunchwebinarier med intressanta 
föreläsare. Träffarna är ett led i att stärka dialogen med näringslivet, där även regelbundna 
företagsbesök (både digitala och fysiska när så varit möjligt) och den återkommande tidningen 
"Näringsliv" är ytterligare aktiviteter. 

I oktober genomförs satsningen "Näringslivsveckan" för att uppmärksamma näringslivsfrågorna både 
internt och externt. 
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Kommunikation 
Arbetet med kriskommunikation utifrån pandemin har varit dominerande och resurskrävande under 
året. Pandemin och den omställning den medfört gör att många verksamheter nu vill finna nya former 
för digital kommunikation och dialog, vilket ställer nya krav på stödet från kommunikationsenheten. 
Exempel på detta är digitala samråd och föreläsningar samt att verksamheter behövt mer 
marknadsföring och kommunikation via webb och sociala medier när de inte kunnat bjuda in till 
fysiska möten. Även större event blir helt digitala, så som gymnasiemässan i höst vilket kräver en 
anpassning av kommunikationen. 

Kommunen ska bygga en ny webbplats; härryda.se, en förstudie har genomförts för att lägga grunden 
för utformningen. Arbetet är något fördröjt jämfört med den ursprungliga tidplanen, vilket innebär att 
det huvudsakliga förändringsarbetet kommer att ske 2022. 

Arbetet med att utveckla kommunikation för det nya VA-bolaget pågår, bland annat med grafisk 
profil, webbplats och översyn av hur information ska samordnas med kommunens information. 

Agenda 2030 
Dialogen för att utarbeta det hållbarhetsstrategiska programmet pågår, bland annat har dialoger med 
råden och med föreningar i kommunen genomförts. En särskild satsning görs på dialog med 
ungdomar, bland annat via Hulebäcksgymnasiet. De kommunala bolagen är involverade i arbetet med 
programmet för att få med helheten i kommunkoncernens arbete med hållbar utveckling. 

Arbetet med att genomföra insatser utifrån antagna klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 pågår. 
Dessutom görs nu en uppföljning av insatserna samt förberedelse för att kommunen eventuellt ska anta 
nya klimatlöften för kommande år. 

Plan för fossiloberoende förvaltning fastställdes av kommundirektör under våren och genomförande 
pågår. En resursförstärkning görs till sektor Teknik och förvaltningsstöd för att hålla ihop arbetet. 

Beslut har också tagits om att införa ett nytt arbetssätt med cirkulära möbelflöden, som inkluderar 
lagerhållning, enklare reparationer och tydlighet i mandat för att köpa in nytt. Rekrytering av 
projektledare för införandet pågår. 

Kommunstyrelsen har fastställt en tillgänglighetspolicy för kommunen, vilken utgör ett viktigt 
styrdokument och tydligt förhållningssätt i arbetet med tillgänglighet. 

Ytterligare processer pågår där styrdokument bedöms kunna beslutas eller föreslås till beslut under 
året, bland annat en uppdatering av resepolicyn samt en lokal handlingsplan för suicidprevention. 

Digitalisering 
Satsningen "det digitala klivet" som påbörjades under 2020 fullföljs och väntas ge nya möjligheter till 
digital utveckling. 

Appen "Mitt Härryda" lanserades under sommaren med några tjänster. Appen har nu ca 2500 
användare. Arbetet med att vidareutveckla appen pågår, bland annat kommer den att användas i den 
kommande invånardialogen som ska ske om området Massetjärn i Mölnlycke. 

De digitala tjänsterna och funktionen "Mina sidor" används allt mer och fortsatt utveckling sker. 
Tillsammans med IT-funktionen pågår en process för att skapa tydlighet i stödet till förvaltningen i 
den digitala transformationen. Ett exempel på stöd i digitalt förändringsarbete är arbetet i 
kontaktcenter med nya processer och verktyg för en ökad digital service. 

Arbetet med att ta fram en ny digital agenda för kommunen är påbörjat och kommer att fortgå under 
hösten. 
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Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Från och med 2021 finns en enhet för inom socialtjänst för upphandling och avtal. Enheten har i 
uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt avtal 
inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för 
valfrihetssytemet inom sektorn 

En anpassning till LOV och av äldreboendeplatser har påbörjats. En viktig prioritering är att förbereda 
cheferna inom äldreboende vad det innebär att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet och med ett 
nytt ersättningssystem. 

Arbetsgivarvarumärke 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke återupptas under 2021 efter att ha fått 
mindre fokus under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2021 startar ett viktigt arbete upp inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Det handlar om 
kompetensförsörjning och marknadsföring av Härryda kommun som arbetsgivare. Det har den senaste 
tiden blivit allt svårare att rekrytera vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Verksamheterna är 
beroende av att det finns en god och stabil tillgång till vikarier. En välbemannad organisation är till 
exempel en viktig komponent i strävan att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Det har satts 
ihop en projektgrupp med centrala kompetenser så som personalspecialister, kommunikatörer och 
bemanningsplanerare som tillsammans ska utarbeta ett årshjul med aktiviteter som ska vara 
återkommande och stödja kompetensförsörjningsprocessen. Detta arbete är ett komplement till den 
årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av 
personalfunktionen. 

Ett annat arbete som påbörjas inom ramen för arbetsgivarvarumärket är den chefshandledning som 
personalfunktionens arbetsmiljöspecialister startar upp under 2021. Det handlar om att stärka cheferna 
i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
Kostnadsutvecklingen får inte överstiga förändringen av skatteintäkter och statsbidrag 
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Uppföljning 

 
I grafen ovan stiger nettokostnaderna under 2021 mer än ökningen av skatter och bidrag för samma år. 
Det som också syns är att 2020 är ett mycket ovanligt år där nettokostnaderna minskade jämfört med 
2019. Detta beror bland annat på höga intäkter från exploateringsverksamheten samt att kommunen 
erhållit ovanligt många bidrag till följd av pandemin. Ett exempel på detta är intäkter för sjuklöner. 
Under 2021 prognostiseras visserligen exploateringsintäkter i nivå med 2020 men inte lika höga 
statsbidrag till följd av covid -19 och bidragen för sjuklönerna beräknas inte heller bli lika höga som 
2020. Målet kan bli svårt att nå för 2021 framförallt på grund av 2020 års resultat. Noterbart är dock 
att detta avser ett enskilt år och att den långsiktiga utvecklingen är sund. 
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Ekonomi 

Driftredovisning, nämnden 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 29 001 141 442 126 631 27 531 

Hyror och arrenden 212 350 222 481 220 212 217 599 

Bidrag 9 035 62 058 12 311 4 867 

Fsg av verksamhet 251 778 263 676 255 007 242 681 

Övriga intäkter 68 220 30 974 117 361 1 686 

Summa intäkter 570 384 720 631 731 522 494 364 

Lönekostnader m.m. 285 160 282 076 271 769 280 238 

Köp av huvudverksamhet 65 088 112 650 112 184 60 887 

Lokalkostnader 48 552 63 925 61 114 47 758 

Avskrivning och internränta 125 024 157 876 155 286 129 388 

Övriga kostnader 219 629 269 496 298 885 199 292 

Summa kostnader 743 453 886 023 899 238 717 563 

     

Nettokostnader 173 069 165 392 167 716 223 199 

Nettobudget 223 199 232 022 219 820  

Avvikelse 50 130 66 630 52 104  

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Kommunledning och stödfunktioner 119 743 123 696 3 953 112 917 

Samhällsbyggnad 86 981 83 681 -3 300 91 726 

Exploatering och exploateringsbidrag -63 700 0 63 700 -68 500 

Teknik- och förvaltningsstöd 30 045 15 822 -14 223 29 249 

Nettokostnad 173 069 223 199 50 130 165 392 

Nettokostnaden för nämnden prognostiseras till 173,1 mnkr, vilket avviker positivt med drygt 50 mnkr 
jämfört mot budget. I prognosen ingår intäkter från exploateringsverksamheten om 63,7 mnkr. 
Avvikelsen exklusive exploatering är negativ om 13,6 mnkr. 

Jämfört med juniprognosen är det en förbättring med med över 1 mnkr. Det är framförallt 
kommunledning och stödfunktionerna som förbättrat sin prognos, från 2,4 mnkr till 4 mnkr.  
Avvikelsen förklaras främst av att kommundirektörens utvecklings- och omställningsresurs inte nyttjas 
fullt ut. En återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som 
medlemsavgiften är lägre än budgeterat leder också till lägre kostnader. 
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Sektorn för samhällsbyggnads verksamheter prognostiserar ett underskott om 3,3 mnkr och det är 
inom trafikverksamheten som det största underskottet återfinns. 

Teknik- och förvaltningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 14,2 mnkr. Det förklaras främst 
av att kommunfullmäktige fattat beslut om att medge ett överskridande på 15 mnkr för 
underhållsåtgärder på fastigheter i år. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Kommunledning och stödfunktioner 2 779 4 279 1 500 21 

Samhällsbyggnad 30 941 110 373 79 432 155 179 

Teknik- och förvaltningsstöd 198 611 269 638 71 027 220 706 

Nettoutgift 232 331 384 290 151 959 375 906 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 152 mnkr vilket beror på tidsförskjutningar men 
också på att en fördelaktig upphandling av byggnation av Fagerhultsskolan. Utgifterna för skolan 
väntas bli ca 32 mnkr lägre än budgeterat. Exempel på större projekt som är tidsförskjutna är 
Mölnlycke fabriker och dagvattenparken inom trafikverksamheten. 
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Kommunledning och stödfunktioner 
Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Uppföljning 
Befintliga mätningar indikerar att verksamheterna inom stödfunktionerna bedrivs med hög 
kostnadseffektivitet och chefsenkäten indikerar att processer och service ligger på en hög nivå. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 0 1 2 0 

Hyror och arrenden 450 250 509 1 186 

Bidrag 3 615 2 160 3 663 1 315 

Fsg av verksamhet 7 153 6 994 2 440 2 540 

Övriga intäkter 50 49 266 50 

Summa intäkter 11 268 9 454 6 880 5 091 

Lönekostnader m.m. 68 146 60 143 53 885 63 760 

Köp av huvudverksamhet 27 596 28 562 26 920 28 630 

Lokalkostnader 3 250 3 430 3 199 3 438 

Avskrivning och internränta 24 51 56 62 

Övriga kostnader 31 995 30 184 29 545 32 897 

Summa kostnader 131 011 122 370 113 605 128 787 

     

Nettokostnader 119 743 112 916 106 725 123 696 

Nettobudget 123 696 117 502 110 432 123 696 

Avvikelse 3 953 4 586 3 707 0 
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Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Ledning 38 273 41 940 3 667 38 102 

Ekonomi och upphandling 20 259 18 327 -1 932 15 796 

Personal 29 203 29 418 215 26 625 

Utveckling 32 008 34 011 2 003 32 393 

Nettokostnad 119 743 123 696 3 953 112 916 

Kommunledning och stödfunktionerna prognostiserar sammantaget ett överskott på 4,0 mnkr. 
Avvikelsen förklaras främst av att kommundirektörens utvecklings- och omställningsresurs inte nyttjas 
fullt ut. En återbetalning av pensionsmedel från Räddningstjänstförbundet samtidigt som 
medlemsavgiften är lägre än budgeterat leder också till lägre kostnader. Detta innebär totalt sett ett 
överskott med 3,7 mnkr för kommunledning 

För ekonomi och upphandling beräknas en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr. Orsaken är främst 
tillkommande kostnader för projekt, t.ex. uppgradering av ekonomisystemet samt pågående 
förändringsprojekt inom inköp och upphandling. 

Personal prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr. Det förekommer både positiva och negativa 
avvikelser inom funktionen. Den fackliga verksamheten beräknas gå med underskott motsvarande 
ca 0,7 mnkr vilket främst beror på högt uttag av facklig tid jämfört med budget, delvis till följd av 
covid-19 som inneburit fler fackliga möten. Samtidigt görs bedömningen att det centrala anslaget för 
kompetensutveckling inte kommer att användas fullt ut, 0,3 mnkr av den budgeten beräknas återstå vid 
årets slut. Inte heller anslaget för hälsoarbete väntas nyttjas fullt ut, med anledning av covid-19. 
Personalkostnaderna beräknas också bli lägre än budgeterat till följd av tjänstledigheter. 

Utvecklingsfunktionen väntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre 
kostnader inom Agenda 2030 vilket bland annat förklaras av en vakant tjänst. Den planerade 
satsningen på att skapa ny hemsida för kommunen är framskjuten i tid. Arbetet påbörjas under året 
men kostnaderna för hemsidan, som är budgeterade till 1,0 mnkr, uppstår främst under nästa år. 

Avvikelserna bedöms i huvudsak vara av engångskaraktär med undantag av underskottet för facklig 
verksamhet. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Ledning 2 700 4 200 1 500 0 

Utvecklingsfunktionen 79 79 0 21 

Nettoutgift 2 779 4 279 1 500 21 

På investeringssidan prognostiseras ett överskott på 1,5 mnkr. Förvaltningen bedömer inte att hela 
anslaget för konstnärlig utsmyckning kommer att användas under innevarande år till följd av 
tidsförskjutningar. 
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Ekonomi och upphandling 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget är att vara kommunens samlade enhet för ekonomi- och upphandlingsfrågor. I 
uppdraget ingår att stödja kommunstyrelse/välfärdsnämnd och förvaltningen i ekonomiska frågor och 
hantera kommunens samtliga kund- och leverantörsfakturor. Funktionen upprättar månadsrapporter, 
bokslut samt sammanställer kommunens förvaltningsberättelse och budget. Funktionen hanterar alla 
kommungemensamma ramavtal samt ramavtal som är specifika för sektor för socialtjänst samt 
utbildning och kultur. Även kommunens försäkringar samordnas av funktionen. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Det mesta talar för att funktionen kommer att lösa grunduppdraget på ett bra sätt. De mätningar som 
gjorts under slutet av 2020 indikerar på en fortsatt hög legitimitet bland organisationens chefer. 
Inför delår 2 kommer ekonomisystemet att uppgraderas och en mer modern kodplan att 
implementeras. 
Det pågående uppdraget med att arbeta med strategiskt inköp fortsätter och kommer 
förhoppningsvis att leda till en tydligare inköpsorganisation. 

Personal 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Personalfunktionen är kommunens centrala resurs för personalfrågor. Huvuduppgifterna är att genom 
ett konsultativt arbetssätt stödja chefer i personalfrågor. Funktionen ska se till att kommunen som 
arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar bland annat 
sjukfrånvaron. Funktionen arbetar även med strategiska personalfrågor som ledarutveckling, 
arbetsgivarvarumärket och kompetensförsörjning. Till arbetsuppgifterna hör även kommuncentrala 
förhandlingar och samordning av löneöversynen i kommunen. Funktionen ansvarar för all 
lönehantering, pensionshantering och personalstatistik av olika slag. Funktionen arbetar även med att 
förebygga ohälsa, genom att arbeta med verksamhetsutveckling och arbetslagsutveckling samt med 
rehabilitering av medarbetare. Kommunens gemensamma bemanningsenhet är placerad inom 
personalfunktionen. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Vid sidan av personalfunktionens löpande arbete har stort fokus under första halvåret av 2021 varit 
på det systematiska arbetsmiljöarbetet till följd av pandemin. 
Vid sidan om arbetsmiljöarbetet har det gjorts ett viktigt arbete inom ramen för 
arbetsgivarvarumärket. Det handlar om kompetensförsörjning utifrån att det är svårare att rekrytera 
vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Detta arbete är viktigt inte minst utifrån målet att 
Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skolor, vilket bland annat bygger på en välbemannad 
organisation. 
Bemanningsenheten har arbetat vidare med samplanering, vård och omsorg gick in i 
samplaneringen från den 15 mars. Samplanering är en del i arbetet med "heltid som norm", det vill 
säga ett arbetssätt som möjliggör för medarbetare att gå upp i sysselsättningsgrad till 100%. 
Samplanering innebär att man i huvudsak schemaläggs på sin hemmaenhet men planeras ut för 
tjänstgöring på andra enheter då det är lämpligt. Därutöver arbetar enheten vidare med 
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bemanningshandboken för vård och omsorg samt funktionsstöd. Bemanningshandboken innehåller 
regler för vad som ska gälla vid schemaläggning och är också ett led i arbetet med heltid som norm. 
I handboken finns regler som skapar förutsättningar för schemaläggning i en heltidsorganisation. 
Införandet av bemanningshandboken för socialtjänsten innebär att verksamheterna behöver 
kompetensutvecklas och förberedas inför det nya arbetssättet. Arbete pågår med att ta fram film för 
medarbetare, grupputveckling med fokus på schemaläggning och heltid som norm, utbildning för 
enhetschefer med mera. 
Under första halvåret av 2021 har även årets löneöversynsprocess genomförts. 

Utvecklingsfunktion 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Utvecklingsfunktionen innehåller enheterna Kansli, Kommunikation, Näringsliv samt Digital 
utveckling. Dessutom finns ansvaret för processledning och samordning för kvalitetsarbete och 
Agenda 2030, inklusive folkhälsa och miljö, inom funktionen. 
 
Kanslienheten ansvarar för stöd och service till den politiska organisationen genom bland annat 
sekreterarskap för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder med mera. Enheten ansvarar även 
för diarium, ärendehantering, centralarkiv, genomförande av allmänna val samt konsultation och 
utbildning i juridiska frågor till förvaltningen. 
 
Arbetet med att utveckla kommunikation i förvaltningen leds och samordnas av 
kommunikationsenheten. Enheten ansvarar även för grafisk profil, kommunens hemsida, annonsering, 
trycksaker, kriskommunikation samt stödjer respektive verksamhet med kommunikationsplanering.   
 
Näringslivsenhetens arbete har fokus på att Härryda ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. 
Företagslotsen arbetar med att i nära dialog med befintliga och nytillkommande företag i kommunen 
underlätta och förbättra kontakten med kommunen. För att säkerställa en positiv utveckling av 
kommunens kommersiella centrum arbetar platsutvecklaren tillsammans med fastighetsägare, 
näringsidkare och övriga förvaltningen. Besöksnäringsutvecklaren arbetar med att utveckla Råda säteri 
till en modern och levande säterimiljö enligt den av fullmäktige beslutade inriktningen. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och 
privatpersoner, verksamheten bedrivs genom ett samarbetsavtal med Borås Stad och är finansierad av 
Energimyndigheten.  
 
Enheten för digital utveckling leder och samordnar arbetet med digitalisering. En digital agenda med 
huvudrubriken "digitalt först" har utformats som anger inriktning och principer som ska vara 
vägledande för arbetet. Kopplat till den digitala agendan finns en förvaltningsgemensam handlingsplan 
med konkreta åtgärder.  
 
Förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete leds och samordnas via utvecklingsfunktionen. Arbetet 
med att utveckla kommunen som serviceorganisation samordnas också via utvecklingsfunktionen. 
 
Arbetet med Agenda 2030 leds och samordnas av ett särskilt team med olika kompetenser inom 
områdena miljö, folkhälsa och hållbar utveckling. Teamets uppgift är att leda genomförandet av den 
strategiska plan som ligger till grund för arbetet med Agenda 2030. Dessutom ansvarar teamet för det 
strategiska arbetet med folkhälsa, bland annat samverkan och avtal med hälso- och sjukvården kring 
folkhälsoinsatser samt för samordning av det interna miljöarbetet i förvaltningen. 
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Uppföljning av grunduppdrag 
Arbetet utifrån Utvecklingsfunktionens grunduppdrag sker enligt plan för 2021. I rapportens 
inledande kapitel om Kommungemensamma områden beskrivs axplock av pågående processer och 
det som genomförts inom områdena näringsliv, kommunikation, digital utveckling samt agenda 
2030. 
Inom kanslienheten pågår utvecklingsarbete med digital hantering av sekretesshandlingar samt 
digital justering av protokoll. En ny fast teknisk utrustning för distansmöten finns på plats i lokalen 
Rådasjön i kommunhuset. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns politisk styrning och uppföljning för att uppnå den av 
kommunfullmäktige beslutade utvecklingsstrategin för Råda Säteri 

Uppföljning 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2020 att tillsätta en politisk styrgrupp för Råda Säteri. 
Styrgruppen utgörs av kommunalråden; Per Vorberg, Maria Kornevik Jakobsson och Patrik Linde. 
Kommunstyrelsen gav vid samma tillfälle även förvaltningen i uppdrag att göra en total genomlysning 
av helheten kring Råda Säteri. 

Förvaltningen har under året arbetat med att sammanställa underlag och göra analyser för att ta fram 
helhetsbilden kring Råda Säteri. Arbetet har kontinuerligt stämts av med den politiska styrgruppen och 
i september redovisades uppdraget för kommunstyrelsen, dels genom en muntlig information vid 
sammanträde, dels genom besök på plats på Råda Säteri för kommunstyrelsens ledamöter. Under 
hösten föreläggs kommunstyrelsen ett ärende avseende investeringsmedel för att renovera 
mangårdsbyggnaden på Råda Säteri för att möjliggöra restaurangverksamhet. 

Den av kommunfullmäktige beslutade inriktningen för Råda Säteri är vägledande för det  
utvecklingsarbete som pågår. Flera nya aktörer finns på plats, utbudet av aktiviteter har förstärkts och 
området har lockat många besökare under sommaren. 

Kommunstyrelsens mål och inriktningar 2021 
• Inom kommunikationsenhetens ram införa nämndkommunikation 

Uppföljning 
Arbetet med att kommunicera om politikens beslut, så väl inför beslut som efter att de fattats, pågår 
kontinuerligt i kommunens sedvanliga kommunikationskanaler. Under året har vissa förbättringar 
gjorts i struktur och upplägg på kommunens webbplats för att göra det enklare att hitta och följa 
ärenden som behandlas t ex i kommunfullmäktige. 

Uppdraget om nämndkommunikation innebär ambitionsökning och tydliggörande. Arbetet involverar 
både kommunikationsenheten och kansliet. Som en del i uppdraget har utrustning köpts in för att 
etablera en studio, som kommer att underlätta för filmning, live-sändningar med mera. Upphandling 
av digital plattform för streaming har genomförts och studion beräknas kunna tas i bruk under hösten. 

En rapport om uppdraget om nämndkommunikation kommer att presenteras under hösten, där finns 
förslag till definitioner, nya arbetssätt, rutiner med mera. 
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Sektor för samhällsbyggnad 
Sektorchefen om 2021 
Den första exploatörsdrivna detaljplanen, Wendelstrand har vunnit laga kraft under året.  Ett intensivt 
arbete har resulterat i att detaljplanen Mölnlyckemotet antagits av kommunstyrelsen under första 
delåret och exploatörsdrivna planen för Säteriet står på tur. I Mölnlycke centrum ser vi nu resultatet av 
tidigare antagna planer som nu genomförs i bland annat Mölnlycke fabriker och Idrottsgatan. Här 
pågår både uppförande av byggnader i kvarteren och utbyggnad av allmän plats. I Landvetter centrum 
har Förbo färdigställt ett kvarter i Landevi gårdar. 

Två nya chefer har rekryterats till sektorns ledningsgrupp. Verksamhetschefchefen för mark- och 
exploatering tillträdde sin tjänst i juni. Ny verksamhetschef för plan- och bygglov tillträder i slutet av 
september. I de berörda verksamheterna har tillförordnade chefer, som är internt rekryterade, med gott 
resultat bidragit till att upprätthålla verksamheternas arbete. Dock har vakanser och kompetenstapp 
under året utmanat sektorns förmåga till leverans och framdrift. Två trainees från Framtidens 
samhällsbyggare har börjat efter sommaren och vi ser fram mot att involvera dem i vårt arbete och ta 
del av de erfarenheter de kan bidra med. 

Sektorn för samhällsbyggnad har inte drabbats lika hårt av den pågående pandemin som andra sektorer 
i kommunen. Men verksamheterna har fått tänka om och ändra i flera arbetsprocesser med anledning 
av distansarbete och nya förutsättningar. Till exempel har miljö- och hälsoskydd med anledning av 
pandemin fått utökade arbetsuppgifter med tillsyn av trängsel men samtidigt har andra tillsyn inte gått 
att genomföra. Övergången till distansarbete och digitala möten har gått snabbare än det annars kanske 
hade gjort. Distansarbete under lång tid har samtidigt utmanat framdriften i många projektprocesser då 
fysiska mänskliga möten kan ge kvalitéer och fart i ett utvecklingsarbete som är svårt att uppnå på 
distans. Den största osäkerheten ligger dock kring hur pandemins följdverkningar kommer att påverka 
sektorns processer på lång sikt, när det kommer till exempelvis resandet med färdtjänst och 
bostadsbyggandet. 

Framtagandet av ny kommunövergripande översiktsplan har inneburit dialoger med kommunens 
politiker. I augusti beslutade KS att inrätta ett utskott för att säkerställa att politiska inspel inarbetas i 
det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

Under året har arbetet med Landvetter Södra fortskridit. Samarbetet med kommunens 
utvecklingsbolag och det upprättade byggherrekonsortiet har gått in i ett mer intensivt skede, bland 
annat för att finna gemensamma lösningar på svåra planeringsfrågor såsom artskydd och 
trafikförsörjning men även för att förbereda för första etappen exploatörsdrivna detaljplaner. I början 
av året har ett samarbetsavtal avseende etapp 1 inom Landvetter Södra signeras av parterna och 
fastställts av kommunstyrelsen. 

För att uppnå en tillväxt på 1,5 % behövs ca 300-350 bostäder i antagna detaljplaner varje år beroende 
på vilken målgrupp de riktar sig till. I de, under 2020 antagna detaljplanerna, fanns cirka 1 400 
bostäder, vilket motsvarar ungefär 4-5 årsproduktioner av detaljplanelagda bostäder. 
Befolkningstillväxt under 2020 var 0,7 % vilket gör att kommunen det året inte helt nådde målet om 
lägst 1,5 % befolkningsökning. 

Nuvarande prognos för helåret 2021 indikerar en befolkningstillväxt om 1,2 % och 316 färdigställda 
bostäder. Fram till och med augusti har 226 bostäder färdigställts vilket resulterat i en 
befolkningsökning med 1 % sedan årsskiftet. 

Sektorn bedömningen att målet 1,5 % befolkningstillväxt kommer uppfyllas på längre sikt i och med 
den mängd bostäder som faller ut i antagna och kommande detaljplaner. Bland annat kommer ett 
betydande tillskott av bostäder i Mölnlycke där bostadsprojekt på Idrottsgatan, Mölnlycke Fabriker 
och Wendelsstrand färdigställs de närmaste åren. 

För att stärka förvaltningens arbete med att nå målet Sveriges bästa näringslivskommun är 
sektorchefen bland annat delaktig i styrgrupp näringsliv samt deltar vid företagsbesök tillsammans 
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med näringslivsenheten. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten och bygglovsenheten arbetar med att 
analysera resultatet från Insiktsmätningen och vidta åtgärder för att bättre möta näringslivets behov. 

Sektorn har fortsatt arbetet med att utveckla och säkra arbetsprocesser och hitta lämpliga 
samarbetsformer med HEAB och Härryda Vatten och Avfall AB efter de verksamhetsövergångar som 
genomfördes vid årsskiftet. 

Sektorn har även arbetat vidaremed att ta fram och utveckla ett presentabelt beslutsunderlag till 
politiken gällande investerings-och exploateringsekonomin. 

Trafikverket har under prognosperioden genomfört samråd 3 gällande ny järnväg mellan Göteborg 
- Borås. Ett av Sveriges största pendlingsstråk. Vi inväntar nu en återkoppling från Trafikverket, en 
sammanvägd bedömning och slutresultatet av samrådet. Bland annat en precisering av riksintressen 
som temporärt belastar delar av kommunens markanvändning. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Uppföljning 

Inom verksamheterna pågår ett ständigt arbete med att på ett kostnadseffektivt sätt förbättra service till 
företag och medborgare. 

Flera verksamheters grunduppdrag består till stor del av myndighetsutövning. Det innebär att 
verksamheten ofta granskas av externa instanser såsom Länsstyrelsen och domstolar vid avstämningar 
och överklagan. En positiv bieffekt av att som verksamhet granskas kontinuerligt är att kunskapen 
kring exempelvis vilka tekniska utredningar som en detaljplan måste ha framme vid ett antagande 
hålls på en hög nivå. Detsamma gäller bygglovsenheten där domar från exempelvis mark- och 
miljödomstolen skapar prejudikat kring vilken kvalitetsnivå en bygglovsprövning måste ligga på. 

Inom både miljö- och hälsoskydd och plan- och bygglovverksamheten följs handläggningstiden upp. 
Verksamheterna ser kontinuerligt över hur denna tid kan kortas med översyn av arbetssätt och 
digitalisering av uppgifter. Genom att övergå till i princip en heldigital hantering av 
bygglovsprocessen samt att fler ärenden hanteras i den nya e-tjänsteplatformen, har verksamheterna 
både effektiviserat arbetet internt och förbättrat servicen och kommunikationen gentemot sökanden. 

För att förbättra servicen till medborgarna, men även internt i kommunen, kommer under året till 
exempel informationen som finns på kommunens webbsida att ses över. Under 2021 kommer även 
miljö- och hälsoskydd bli en del av kontaktcenter. Sektorn har under perioden även gjort en 
omvärldsbevakning kring vilka servicegarantier som andra kommuner har och arbetat fram förslag på 
servicegarantier inom sektorns verksamhetsområden som lämnas över till förvaltningsledningen för 
vidare hantering. 

Sektorn kommer under året att fortsätta att se över vilka processer som kan effektiviseras med hjälp av 
digitalisering samt vilka tjänster som kan göras om till digitala tjänster för att underlätta för 
kommuninvånare och företag. Personella resurser med kompetens om systemförvaltning och 
digitalisering har tillsatts för att möjliggöra digitaliseringen. Under hösten och kommande år behöver 
sektorn anpassa verksamheten till nya lagkrav om digital samhällsbyggnadsprocess. 

Arbete med att bl.a. utveckla projektmodellen och tidrapportering pågår ständigt. En ny 
projektekonom har börjat under våren, vilket möjliggör att uppföljning av projektet och 
projektekonomin kan ske på ett strukturerat sätt för att säkra att projekten och dess kostnader är 
kostnadseffektiva. Sektorn ser över avtalsstrukturen inför uppstart av nya exploatörsdrivna 
detaljplaner för att säkra att kommunen får kostnadstäckning för sina kostnader. Förslag på nya mallar 
för avtalen väntas vara klara under början av hösten. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 29 000 32 332 25 598 27 531 

Hyror och arrenden 1 900 2 659 2 450 1 725 

Bidrag 0 2 231 1 465 0 

Fsg av verksamhet 23 9 
25 25 081 27 344 24 325 

Övriga intäkter 0 1 576 1 350 760 

Summa intäkter 54 825 63 879 58 207 54 341 

Lönekostnader m.m. 53 414 48 015 47 611 53 414 

Köp av huvudverksamhet 37 457 30 617 34 317 32 257 

Lokalkostnader 2 152 2 016 1 736 1 385 

Avskrivning och internränta 14 500 17 101 15 947 16 650 

Övriga kostnader 34 283 45 777 39 001 34 316 

Summa kostnader 141 806 143 526 138 612 138 022 

     

Nettokostnader 86 981 79 647 80 405 83 681 

Nettobudget 83 681 91 594 87 358 83 681 

Avvikelse -3 300 11 947 6 953  

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Ledning, Administration inkl Kommunekolog 12 469 12 069 -400 8 726 

Mark och exploatering 5 451 5 451 0 4 500 

Plan och bygglov -5 547 -4 047 1 500 -6 017 

Trafik 70 012 65 812 -4 200 67 406 

Miljö- och hälsoskydd 4 596 4 396 -200 5 032 

Nettokostnad 86 981 83 681 -3 300 79 647 

Sektorns delårsprognos för 2021 är 87 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget på totalt 3,3 
mnkr. Prognosen ser i sin helhet ut som juniprognosen men med små justeringar mellan sektorns 
verksamheter. 

Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr, som främst beror på ett 
underskott om drygt 1,0 mnkr på intäkter. En del av detta vägs upp mot lägre personalkostnader än 
budgeterat på grund av vakanser under året. 
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Plan- och bygglov prognostiserar en positiv avvikelse på 1,5 mnkr, vilket till största delen består av 
ökade intäkter inom bygglovsenheten. 

Verksamheten trafik visar ett underskott på 4,2 mnkr varav 2 mnkr är kostnader som var 
överenskomna utifrån HEAB:s inventering och utförda 2020, men som blivit resultatförda 2021. Med 
anledning av att flertalet av kommunens exploateringsprojekt inte är i den fas som kräver 
trafikverksamhetens engagemang så som prognostiserat, id har istället redovisats på 
investeringsprojekt som inte ger verksamheten intäkter. 

Vidare underskott återfinns för belysningen gällande drift och underhåll. Kostnaderna har, sedan 
HEAB tagit över, blivit högre än budgeterat. Vinterväghållningen prognostiseras resultera i ett 
underskott om cirka 400 tkr eftersom entreprenörerna i större utsträckning än tidigare höjt fasta 
kostnader för att säkra en god beredskap. 

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar en mindre avvikelse på 200 tkr. Mark- och 
exploateringsverksamheten prognostiserar en budget i balans. 

Exploateringsprojekten som kommer att slutredovisas under året är Björröd, Hindås skola samt delar 
av Bårhultsprojektet samt försäljning av en tomt. Ovanstående kommer att genera ett överskott om 
cirka 64 mnkr men ingår inte i samhällsbyggnads prognos.  

Åtgärder 
För att täcka underskotten inom Ledning och administration samt Trafik kommer inte alla vakanta 
tjänster att tillsättas under året. 

Upphandling av nytt ärendehanteringssystem har senarelagts.  

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Miljö- Och Hälsoskydd 0 500 500 0 

Trafik 30 141 108 373 78 232 20 335 

Mark och Exploatering 300 1 000 700 124 

Plan och Bygglov 500 500 0 0 

Nettoutgift 30 941 110 373 79 432 20 459 

Sektorn lämnar en delårsprognos om 30,9 mnkr jämfört mot budgeterade 110,4 mnkr. Avvikelsen 
beror främst på tidsförskjutningar och fördröjningar av projekt till följd av överklagande och vidare 
utredningar. 

Trafik prognostiserar utgifter om 30,1 mnkr jämfört mot tidigare prognos på 59,2 mnkr. De största 
enskilda projekten som pågår är Mölnlycke fabriker och Dagvattenparken. Det är inom ramen för 
dessa projekt som de största avvikelserna finns i och med tidigare förseningar och förändringar på 
totalt 49 mnkr. En större avvikelse från tidigare prognoser är att Hulebäcksbron flyttas fram. 

Prognosen för Musikvägens gång och cykelväg har även justerats en del till delåret. Startbesked finns 
och upphandlingen beräknas bli klar i slutet av året. Detta innebär att det mesta av utgifterna och 
budgeten kommer att belasta år 2022. 

I projektet Gång- och cykelbana Hällingsjö-Rävlanda blir utfallet från kommande markförhandlingar 
betydelsefulla i hur projektet fortskrider. 

Förberedelser för upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten pågår och upphandling beräknas genomföras under 2022. 
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Exploateringsredovisning 
För varje exploateringsprojekt gör sektorn en bedömning om projektets förutsättningar att genomföras 
inklusive dess ekonomi. Inga exploateringsprojekt startar om de inte bedöms genomförbara med en 
godtagbar ekonomi. 

Specificerad redovisning av exploateringsprojekten visas i bilaga exploatering. Där framgår 
kommunens inkomster och utgifter till och med 31 augusti 2021 och prognos för helåret på 
projektnivå. 

Det sker en förändring i exploateringsredovisningen från årsskiftet 2020/2021 till följd av bolagisering 
av Vatten- och avloppsverksamheten. Följden blir för kommunens del att inkomster och utgifter 
hänförda till Härryda Vatten och Avlopp AB (HVAAB) bryts ut ur projektkalkylerna i 
exploateringsprojekten. Det skapar en avvikelse mellan årets utfall och tidigare finansieringsplan 
2021-2025. 

Prognosen för 2021 är inkomster totalt om 66 mnkr. Projekt med högst försäljning av 
exploateringsfastigheter under året är för verksamhetsområden Björröd och Bårhults företagspark som 
tillsammans har inkomster om 11 mnkr. För bostadsmark är det Landvetter centrum och Hindås skola 
som tillsammans har inkomster om 38 mnkr. 

Prognosen för 2021 är utgifter totalt om 71 mnkr. Projekt med högst utbyggnadsvolym och högre 
personalintensitet under året är verksamhetsområden Airport city och Hindås industriområde som 
tillsammans har utgifter om 15 mnkr. För bostadsmark är det Idrottsvägen och Landvetter centrum 
som tillsammans har utgifter om 18 mnkr. Landvetter Södra har högst utgiftspost under 2021 vilken 
prognostiseras till ca 23 mnkr, det är till följd av markinköp. 

I slutet av året planeras två exploateringsprojekt att slutredovisas. Verksamhetsområdet i Björröd där 
sista tomten är såld men återstår mindre gatuåtgärder, projektet går mot nettoöverskott om ca 47 mnkr. 
Området Hindås skola har även fått sista tomterna sålda och projektet går mot ett nettoöverskott om ca 
0,2 mnkr. 

Utöver ovannämnda exploateringsprojekt ska slutredovisning också ske för en tomtförsäljning i 
området Önneröd vilken ger ett nettoöverskott om 3,5 mnkr. Tomten styckades av med 
förhandsbesked och ligger utanför detaljplan men dikt an ett tidigare exploateringsområde. 

Vid exploateringsprojektet Bårhults företagspark är tomterna snart slutsålda. Den sista 
tomtförsäljningen är villkorad och förväntas fullföljas under år 2022 vilken kommer ge en inkomst om 
totalt 18 mnkr. Projektet kan delredovisas under 2021 och då till ett nettoöverskott om 13 mnkr. 
Slutredovisning av projektet kan komma att ske under 2022. 

Exploateringsprojektet Landvetters Backas prognostiserades tidigare i år kunna delredovisas. Ny 
information i projektet visar på att försäljning av de två sista tomterna i östra delen inte hinns med att 
försäljas under 2021. Det ska byggas ut vatten- och avloppsledningar fram till tomterna innan de säljs. 
Därav delredovisas inte projektet i år men kan komma att göras under nästkommande år. Västra delen 
av Landvetters Backa är inte påbörjad ännu. 

Mark- och exploateringsverksamhet 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Mark och exploatering driver och ansvarar för kommunens bostadsplanering och exploatering. 
Förutom att se till att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar efterlevs, arbetar 
verksamheten utifrån inriktningsmål för mark och kommunens mål om god ekonomisk hushållning att 
befolkningen ska öka med lägst 1,5 procent per år. Som ett led i den långsiktiga planeringen görs 
statistikutredningar och uppföljning av kommunens bostadsplanering och byggnation, 
befolkningsprognoser och utveckling på kort och lång sikt. 

Page 39 of 781



22(34) 

 
Med översiktsplanen som grund ska mark och exploatering se till att kommuninvånarnas behov och 
önskemål av detaljplanelagd mark i tillfredsställande mängd finns för verksamheter, bostäder, 
kommunal service m.m. Mark och exploatering säkerställer även tillgång på mark för utbyggnad av 
kommunal infrastruktur. Verksamheten ansvarar för att detaljplanerna är möjliga att förverkliga och 
håller hög kvalitet med avseende på ekonomi, juridik och teknik, i enlighet med plan- och bygglagen, 
fastighetsbildningslagen och expropriationslagen. 
 
Mark och exploatering köper och säljer mark, tar fram upplåtelseavtal för förvaltning av mark, 
arrenden och kommunens skogar.  
 
Övriga uppgifter och ansvar: kommunens grundkarta, att vid byggnation göra utsättningar, 
lägeskontroller samt nybyggnadskartor för fastighetsägare och att ajourhålla förvaltningens 
Geografiska Informationssystem (GIS). 

Uppföljning av grunduppdrag 
Mark och exploatering har vid delåret 16 exploateringsprojekt för bostäder och 8 
exploateringsprojekt för verksamheter som pågår. Inom dessa pågår arbete med markförsäljning, 
markförvaltning, utbyggnad av infrastruktur samt detaljplaneläggning m.m. 
Inom kommunen har det vid delåret färdigställts 196 lägenheter i flerbostadshus och 40 i småhus. 
Ytterligare 135 lägenheter i flerbostadshus och 45 småhus har byggstartat under året. 
Fram till augusti har kommunen sålt verksamhetsmark om ca 17397 kvm i Björröd.och 4120 kvm 
Bårhult. 
Verksamheten mark och exploatering har under 2019 implementerat och utvecklat sektorns nya 
digitala kartdatabas, Geosecma. 
I samband med det, implementerades även ArcGIS Portal, som blev sedan klar 2020. Det nya 
systemet innebär en stor förbättring i kvalitetssäkring av informationen och öppnar upp för nya 
möjligheter för digitalisering och visualisering av geografisk information. Geosecma uppdateras 1-2 
gånger per år för att säkerställa kvalitén i systemet. 
Fram till augusti 2021 har det också upprättats 275 nybyggnadskartor och gjorts 81 husutstakningar. 

Miljö- och hälsoskydd 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Miljö- och hälsoskydd arbetar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden och utför tillsyn över 
verksamheter och aktiviteter som täcks av bland annat miljöbalken och livsmedelslagen, men även 
lagar såsom tobaks- och strålskyddslagen. 
 
Miljöbalken innehåller regler för att skydda människors hälsa och miljö. Den berör all användning av 
mark, byggnader eller anläggningar som medför eller kan medföra utsläpp till mark, luft eller vatten 
som kan utgöra en risk för miljön eller människors hälsa. Miljöbalkens regler gäller alla, såväl företag 
och offentliga verksamheter som privatpersoner. Syftet med tillsynen är att se till att gällande 
lagstiftning följs. Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa 
och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel, inklusive dricksvatten. Det kan gälla att 
livsmedlen är hygieniskt säkra att äta och att information om innehåll och märkning är korrekt. Miljö- 
och hälsoskydd genomför livsmedelskontroller för att säkerställa att verksamheterna följer lagen. 
 
Förutom tillsyn och kontroll hanteras olika typer av tillståndsansökningar, anmälningar samt 
dispenser. Dessa kan röra exempelvis enskilda avlopp, solarier, strandskydd, med mera. Miljö- och 
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hälsoskydd tar varje år fram en behovsutredning och en tillsynsplan. Verksamheten gör alltid en 
prioritering av aktiviteterna i tillsynsplanen utifrån lagstiftningens krav, den aktuella miljö- och 
hälsoskyddssituationen i kommunen samt nationella och lokala miljömål. 
 
Miljö- och hälsoskydd är även remissinstans vid exempelvis länsstyrelsens tillståndsprövning. Med 
kunskap inom miljöområdet deltar verksamheten även i kommunens samhällsplanering. En annan 
viktig uppgift är att ge råd och upplysningar om miljö- och hälsoskyddsfrågor till invånare och 
verksamheter. 

Uppföljning av grunduppdrag 
En nye-tjänstplattform har tagits i bruk. Denna innebär att handläggningen i de ärenden som 
kommer in via e-tjänsten effektiviseras. Det gäller framför allt den administrativa delen och 
kommunikationen med sökande. 
Processen för handläggning av ansökan om enskilt avlopp har tidigare setts över för att kunna korta 
tiden från inkommande ansökan till beslut. Målet på 90 dagar för alla ansökningar klaras ännu inte. 
Av de som fått beslut till och med augusti, 55 stycken, har 35 stycken fått det inom måltiden. Det är 
framför allt tre gamla ärende som påverkar den höga medeltiden på 247 dagar. Det är alltfler 
ärenden som avgörs inom 90 dagar. 
En översyn av de webbsidor verksamheten ansvarar för har skett. Fokus har framför allt varit på att 
information är aktuell. 
Arbetet med att utveckla kontaktcenter fortgår. En överlämning av uppgifter från miljö- och 
hälsoskydd kommer enligt plan att påbörjas under andra kvartalet. 
En ny delegationsordning har antagits av Miljö- och bygglovsnämnden som är tydligare, vilket gör 
det lättare att avgöra vad som ska behandlas i nämnden och vad som kan ske på delegation. 
Verksamhetens fokusområden 
Miljötillsynen och livsmedelskontrollen påverkas fortfarande mycket av pandemin. Flera 
verksamheter har ingen pågående verksamhet och det finns flera vi inte bör besöka på grund av 
läget. Tillsynen kommer dock igång alltmer efter sommaren. Försök har gjorts med digital tillsyn, 
men den blir inte ändamålsenlig. Det fungerar i de fall då bara något ska följas upp eller stämmas 
av. 
Antalet anmälnings- och ansökningsärenden fortsätter att vara hög. Bedömningen är att det kommer 
att bli minst lika många ärenden som förra året. Det är framför allt avloppsansökningar och anmälan 
om användning av avfall för anläggningsändamål som ökar. 
Länsstyrelsen har gjort revision av livsmedelskontrollen. Den resulterade i några mindre 
rekommendationer men överlag var de nöjda kommunens arbete. 
Halvårsresultatet för Insikt inom miljö är något sämre än resultatet för 2020. Dock är resultatet för 
andra kvartalet betydligt bättre. Inom livsmedel så är resultatet fortsatt mycket bra, till och med 
något bättre än för 2020. 
Sjukfrånvaron på verksamheten är fortsatt relativt låg. Det som framför allt påverkar antalet 
sjukdagar är en långtidssjukskrivning och några coronarelaterade sjukskrivningar. 
Rekommendationen att arbeta hemma och att detta varat så länge har påverkat nöjdheten hos 
medarbetarna. Många åtgärder har vidtagits för att underlätta arbete digitalt och på distans men det 
finns ett behov av att träffas även fysiskt. 
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Plan och bygglov 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten plan och bygglov består av en planenhet och en bygglovsenhet. Verksamheten styrs till 
stora delar av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken. Lagarna reglerar planläggning av mark och 
vatten och innehåller bestämmelser kring byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden. 
 
Enligt plan- och bygglagen är det kommunens ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. 
Verksamheten tar fram och tillhandahåller de underlag för beslut som behövs för att möjliggöra en 
önskad samhällsutveckling i kommunen. 
 
Planenheten ansvarar för att upprätta detaljplaner, program och översiktsplaner på uppdrag av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Verksamhetens bygglovsenhet handlägger bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, 
startbesked, slutbesked och tekniska samråd. Bygglov ansvarar även för tillsyn och kontroll av att 
bygglovsbesluten följs. Bygglovsenheten jobbar på uppdrag av miljö- och bygglovsnämnden 

Uppföljning av grunduppdrag 
Politisk beredning av den kommunövergripande översiktsplanen har fortsatt och under tidig höst 
väntas svar och arbete för sektorn kan återupptas. För arbetet med ortstudier har lokala aktörer haft 
möjlighet att komma med information som under hösten och kan revideras och rapporteras. 
Detaljplanen för Wendelstrand antogs i Kommunfullmäktige och vann laga kraft under maj. Nu kan 
arbetet fortsätta i nästa steg till en utbyggnad av området. Det är uppskattningsvis 850 bostäder samt 
service och kontor som nu har möjlighet att genomföras. Detaljplanen för bostäder vid Alberts ängar 
(Björröd) som är överklagad har passerat Mark- och miljödomstolen (MMD) där överklagandena 
avslogs eller avvisades. Den är nu överklagad till Mark- och miljööverdomstolen. 
  
Ytterligare detaljplaner förbereds för antagande med granskningar under våren. Mölnlyckemotet, 
Airport city 4 samt Bostäder i Säteriet planeras att antas under hösten. Det innebär ca 300 bostäder 
ytterligare och 242 000 kvm verksamhetsmark i antagande för året. Vidare innebär det också att nya 
detaljplaner planeras att startas upp under hösten där förberedelser har inletts under 
senvåren/sommaren för bland annat för bostäder i Landvetter (så kallade Växthuset) och ytterligare 
en etapp av företagsparken i Mölnlycke. 
  
Dialogen med trafikverket fortsätter angående hanteringen av pågående planer inom riksintresset för 
den nya järnvägen i Mölnlycke. I detta område föreslås järnvägen gå i tunnel och det är då möjligt 
med anpassningar av detaljplaner så de kan gå vidare i planprocessen utan att invänta slutligt förslag 
på utbyggnad av järnvägen. 
  
Inom bygglovsverksamheter är det fortsatt mycket ansökning som kommer in och en hög 
efterfrågan på service på telefontiderna. Bemanningen under telefontiderna har utökats för att kunna 
erbjuda service till invånarna. För att kunna utveckla hanteringen av förhandsbesked har en 
utredning startat som förväntas pågå under hösten. 
Mark- och miljödomstolen har varit på syn med anledning av rivningslovet på Disponentvillan 
överklagats dit. Under hösten väntas ett beslut i ärendet från MMD komma. 

Page 42 of 781



25(34) 

Trafik 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Trafikverksamheten består av Verksamhetsstöd, Projektledningsenheten samt Gatuenheten. 
Gatuenheten är i sin tur uppdelad i tre delar bestående utav Team myndighet, Team Transport och 
Team drift.  
 
Grunduppdraget för Verksamhetsstöd är att på uppdrag av sektorn för samhällsbyggnad och 
trafikverksamheten arbeta som process- eller projektledare inom områdena stadsbyggnad/fysisk 
planering, transportinfrastruktur, mobilitet, upphandling, trafikförslag, trafikprognoser och nätverk. 
Arbeten inom dessa uppdrag kan innehålla till exempel upprättande av förfrågningsunderlag och 
genomförande av upphandling, utredningar; analyser, kalkyler, modeller, åtgärdsvalsstudier, samråd 
och avstämningar, förstudier, presentationer och trafikprognoser. 
 
Projektledningsenheten grunduppdrag är att genomföra projekt inom nyanläggning och reinvestering 
av infrastruktur i hela kommunen, som projektledare samt som bevakande projektledare. Enheten har 
som grunduppdrag att på uppdrag projektleda hela projekterings- och byggnationsprocessen. Enheten 
fungerar genom sin specialistkunskap också som en remissinstans för se över byggbarheten och 
erbjuda sitt stöd under detaljplaneskedet för samtliga verksamheter samt för att ta fram ekonomiska 
kalkyler och tidsplaner. 
 
Grunduppdraget för team myndighet är att forma en säker och tillgänglig trafikmiljö samt att utföra 
den myndighetsutövning som ligger inom trafikverksamhetens ansvarsområde. I 
myndighetsutövningen fattar Team myndighet beslut alternativt yttrar sig till en annan beslutsfattande 
myndighet. I teamets grunduppdrag ingår att vara delaktigt i planeringen av nya trafikmiljöer för att 
säkerställa kvaliteten i den kommande utformningen i exempelvis detaljplaneprocessen och 
framtagning av projekteringshandlingar. 
 
Grunduppdraget för team Transport är att utföra den myndighetsutövning och planering inom 
färdtjänst och skolskjuts som ligger inom trafikverksamhetens ansvarsområde. I 
myndighetsutövningen fattar team Transport beslut alternativt yttrar sig till en annan beslutsfattande 
myndighet. 
 
Team drifts grunduppdrag är att ansvara för drift- och underhåll av kommunens offentliga ytor. De 
offentliga ytorna inkluderar kommunens gator, gång- och cykelvägar, parkeringsytor, torg och 
konstbyggnader samt grönytor så som parker, granskapsytor, naturmark inom detaljplanelagt område 
samt Mölndalsån med dess biflöden. Team drift samverkar med de andra teamen inom 
trafikverksamheten för att det vid nyanläggning ska skapas långsiktigt hållbara och driftvänliga 
miljöer. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Uppföljning av grunduppdraget för Trafik sker löpande. Uppföljning av Verksamhetsstöds och 
Projektenhetens verksamheter sker löpande och sammanställs vid för projekten givna händelser i 
enlighet med sektorns projektmodell. 
Arbetet med grunduppdraget redovisas och säkerställs i huvudsak vid delårs- och årsbokslut genom 
att verksamheten jämförs mot politiska mål och uppdrag. Redovisning av Trafikverksamheten sker i 
enlighet med gällande lagkrav och riktlinjer i särskilda bilagor tillhörande delårs- och årsbokslutet 
samt vid särskilda händelser i projekten genom politiska beslut eller informationspunkter. 
Kvaliteten i grunduppdraget följs systematisk upp genom kvartalsrapporter, där kontroll av ärenden, 
entreprenad och intraprenadavtal görs utifrån ställda ekonomiska och kvalitativa krav. 
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Uppföljningen möjliggör justeringar och förändringar inom uppdrag och personella resurser för att 
genomföra grunduppdraget enligt plan. 
Inom verksamhetsstöd/tidiga skeden pågår flera uppdrag där en som kan nämnas särskilt är arbetet 
med parkeringsstrategi där det påbörjats en mötesserie tillsammans med ett politiskt utskott för att 
förankra och arbeta in synpunkter i strategin. Det första mötet genomfördes med gott resultat. 
Projektledningsenheten arbetar med en rad uppdrag som befinner sig i olika skeden, alltifrån 
projektering till byggnation. Marklov har erhållits för Magasinsvägen, i första instansen avslogs 
också länsstyrelsen de överklaganden som inkommit. 
Arbetet tillsammans med Härryda Energi kring gatubelysning fortgår enligt plan. HEAB har tagit 
fram sina uppskattade kostnader för året samt en prognos för de kommande åren, diskussioner 
pågår.  Arbetet med belysningsprogrammet går enligt plan. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att trafikverksamheten arbetat med sitt grunduppdrag på ett 
tillfredsställande sätt med kontinuerlig kontroll av ärenden, entreprenad och intraprenadavtal. 
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Sektor för teknik och förvaltningsstöd 
Sektorchefen om 2021 
Första halvåret har delvis präglats av pandemin och de utmaningar som kommit i dess kölvatten. Även 
om vissa aktiviteter har fått skjutas fram har målsättningen ändå varit att hantera och genomföra en så 
normal verksamhet som möjligt vad gäller serviceleveransen till våra kunder. Både 
fastighetsfunktionen och säkerhetsfunktionen förbättrade sitt resultat i årets kundenkät vilket är 
glädjande och sektorn klarade även miljödiplomeringen utan några anmärkningar. 
Volymminskningar inom förskola och särskilda boende för äldre kommer att bli en utmaning för 
sektorn att hantera utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Framförallt gäller detta måltidsservice som ser 
svårigheter i att minska kostnaderna i samma omfattning som minskade intäkter. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Uppföljning 

Sektorn arbetar övergripande med två fokusområden, kundbemötande samt kostnadsmedvetenhet. 
Flera åtgärder och aktiviteter är införda i sektorns verksamheter för att förbättra kundbemötandet. 
Under våren har ett antal aktiviteter genomfört med sektorns chefer för att på olika sätt öka 
kostnadsmedvetenheten. Arbetet kommer att fortsätta under hösten. Regelbundna mätningar av 
kundnöjdhet genomförs vartannat år, senast var det fastighetsfunktionen och säkerhetsfunktionen som 
granskades och det kunde konstateras att våra kunder var mer nöjda nu än för två år sedan. 
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Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 1 -14 10 0 

Hyror och arrenden 210 000 219 572 217 253 214 688 

Bidrag 5 420 5 558 7 183 3 552 

Fsg av verksamhet 220 700 227 495 223 350 215 816 

Övriga intäkter 4 470 3 568 4 450 876 

Summa intäkter 440 591 456 179 452 246 434 932 

Lönekostnader m.m. 163 600 158 013 155 526 163 064 

Köp av huvudverksamhet 35 52 206 0 

Lokalkostnader 43 150 57 941 55 656 42 935 

Avskrivning och internränta 110 500 118 357 117 780 112 676 

Övriga kostnader 153 351 151 065 143 346 132 079 

Summa kostnader 470 636 485 428 472 514 450 754 

     

Nettokostnader 30 045 29 249 20 268 15 822 

Nettobudget 15 822 22 926 22 030 15 822 

Avvikelse -14 223 -6 323 1 762 0 

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Ledning 2 621 2 721 100 2 697 

Fastighet 13 329 -305 -13 634 1 426 

IT 1 198 2 569 1 371 8 132 

Måltidsservice 1 013 -1 393 -2 406 4 887 

Service 6 532 6 699 167 7 567 

Städservice 1 688 2 315 627 1 020 

Säkerhet 3 664 3 216 -448 3 520 

Nettokostnad 30 045 15 822 -14 223 29 249 

Sektorn prognostiserar ett underskott med 14,2 mnkr. Orsaken är framför allt att kommunfullmäktige 
har fattat beslut om att medge ett överskridande på 15 mnkr för underhållsåtgärder på fastigheter i år. 
Detta är också den huvudsakliga förklaringen till fastighets beräknade underskott på 13,6 mnkr. 
Fastighet beräknar att motsvarande 14 mnkr i extra underhållsinsatser hinner genomföras i år. 
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Skadegörelsen på kommunens fastigheter är på en fortsatt hög nivå och den anlagda branden på 
Landvetterskolan beräknas uppgå till ca 1,0 mnkr, men den prognosen är osäker då bedömningen från 
försäkringsbolaget inte är klar. Vidare har en bostadsrätt sålts under året vilket genererar en reavinst på 
1,7 mnkr. 

Måltidsservice beräknas redovisa en negativ budgetavvikelse med 2,4 mnkr. Det beror främst på lägre 
intäkter än budgeterat, bland annat med anledning av pandemin men också till följd av färre barn än 
budgeterat inom förskolan. Barnantalet kan stiga något under hösten men prognosen bygger på att det 
inte blir så. Distansundervisningen på Hulebäcksgymnasiet har inneburit stora volymminskningar för 
måltidsservice. Samtidigt är kostnader kopplade till pandemin (personalkostnader, extra matsalar, 
transporter och övriga coronanpassningar) hittills uppe i 1,2 mnkr. 

Säkerhet väntas redovisa en negativ budgetavvikelse med drygt 0,4 mnkr till följd av ej budgeterad 
kamerabevakning samt extrabevakning i syfte att minska skadegörelse. 

Prognosen för IT innebär ett överskott på 1,4 mnkr. vilket framför allt beror på lägre licenskostnader 
vilket är en följd av effektiviseringar i licensstrukturen. Även kostnaderna för service- och 
supportavtal väntas bli lägre som en effekt av detta. Volymökningar inom förvaltningen innebär också 
högre intäkter än budgeterat. 

För städservice beräknas ett överskott på knappt 0,6 mnkr vilket främst beror på marginalintäkter för 
fler och utökade städuppdrag. Kostnader för utbildning blir lägre än budgeterat, främst med anledning 
av pandemin. 

Överskottet på knappt 0,2 mnkr för service beror framför allt på eftersläpande intäkter från tidigare år 
för upprustning av friluftsområdet vid Wendelsberg där mark och anläggningar gjort arbetsinsatser och 
köpt in utrustning. Högre intäkter för försäljning av tjänster via kontaktcenter beräknas också då den 
externa försäljningen till bolag inom koncernen varit något underbudgeterad. Samtidigt har budgeten 
för konsumentvägledning utgått från och med årsskiftet enligt KS beslut. Men eftersom verksamheten 
har fortgått under det första kvartalet fram tills att konsumentvägledaren gick i pension beräknas en ej 
budgeterad kostnad på knappt 0,3 mnkr. 

Ett mindre överskott prognostiseras också för ledning, 0,1 mnkr. Orsaken är främst lägre kostnader för 
utbildning och köpta tjänster med anledning av pandemin. 

Årets volymminskningar inom förskolan påverkar framför allt måltidsservice ekonomi negativt och 
ytterligare neddragningar är att vänta under nästföljande år. Förutom fortsatt sjunkande barnantal inom 
förskolan kommer också antalet platser inom vissa av kommunens äldreboenden att reduceras. Både 
med anledning av minskat behov samt uppstarten av Attendos boende vid Säteriet. Detta kommer att 
ställa krav på sektorn att på kort varsel anpassa verksamheterna efter rådande omständigheter för att 
upprätthålla en ekonomi i balans. 

Åtgärder 
När det uppstår vakanser inom framför allt måltidsservice ser verksamheten över möjligheten att 
utnyttja befintlig personal istället för att nyanställa och på så sätt parera volymminskningarna. När 
beslut fattas om vilka förskolor som kommer att läggas ner kommer måltidsservices organisation att 
anpassas efter de nya förutsättningarna. 
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Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

Ledning 0 200 200 0 

Fastighet 177 551 248 470 70 919 210 773 

IT 4 630 4 930 300 4 140 

Måltidsservice 620 1 420 800 180 

Service 13 525 13 868 343 5 156 

Städservice 785 750 -35 458 

Säkerhet 1 500 0 -1 500 0 

Nettoutgift 198 611 269 638 71 027 220 707 

Sektorn prognostiserar årets investeringsutgifter till 198,6 mnkr vilket innebär ett överskott på 71,0 
mnkr. Detta förklaras av fördelaktig upphandling gällande nybyggnad av Fagerhultsskolan vilket 
väntas generera 32 mnkr i lägre utgifter än budgeterat. Tidsförskjutningar är också en bidragande 
orsak till överskottet och de större avvikelserna kan hänföras till tre projekt: Ombyggnad av köket på 
Hulebäcksgymnasiet som inte kan genomföras samtidigt som det större nybyggnadsprojektet pågår på 
Idrottsvägen. Upprustning av gårdar m.m. vid Hulebäcksgymnasiet kommer också att skjutas fram i 
tiden då en geoteknisk undersökning måste genomföras för att säkerställa att marken klarar de 
planerade insatserna. Slutligen drabbas även den planerade omklädningspaviljongen vid Mölnlycke 
idrottsplats av förseningar på grund av överklagat bygglov. När det gäller utvecklingsprojektet på 
Råda säteri beräknas också ett överskott då en genomlysning av uppdraget pågått under året och endast 
mindre investeringar gjorts så länge genomlysningen pågått. 

Säkerhet beräknas redovisa en ej budgeterad utgift på 1,5 mnkr för trycksatt nödvatten enligt KS 
beslut den 31 mars i år om att öka kommunens beredskapsförmåga 

Måltidsservice väntas redovisa ett överskott på 0,8 mnkr på grund av svårigheter att få tag på 
utrustning med anledning av pandemin. 

Det mindre överskottet inom service beror främst på tidsförskjutningar när det gäller upprustning av 
spår och leder. 

För IT prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr då anslaget för kommunens televäxel inte beräknas 
användas i år. 

Fastighet 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Fastighetsfunktionen ska kostnadseffektivt förvalta och underhålla Härryda kommuns fastigheter med 
miljöarbete i fokus. Funktionen ansvarar för upphandling, projektering, byggledning och kontroll vid 
ny-, om- och tillbyggnad av kommunens fastigheter. Dessutom ansvarar funktionen för drift och 
underhåll av kommunens lokaler, intern och extern förhyrning av lokaler samt verksamhetsservice. 
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Uppföljning av grunduppdrag 
Under första halvåret 2021 har fastighetsfunktionen färdigställt och driftsatt 3 nya fastigheter: 
Fagerhultsskolan, Wallenstam arena samt gymnastik- och trampolinhallar i Mölnlycke fabriker. 
Utöver dessa byggprojekt pågår flera underhållsprojekt på exempelvis skolor, förskolor, boenden. I 
samband med byggnationen av Fagerhultskolan har solceller installerats på fastigheten. Under året 
fortsätter arbetet med att ta bort oljepannor och arbete pågår för att ta bort oljepannan på 
Härrydaskolan. För att skapa en bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning genomförs 
statusbedömningar på kommunens skolor. I detta arbete görs en översyn av hur underhållsbehovet 
ser ut de kommande 40 åren. Bedömningarna ligger till grund för långsiktiga underhållsplaner som 
tas fram efter genomförd statusbedömning Vad gäller uppdraget att ge kommunens verksamheter 
service har detta utökats något under året i och med behov av extra service till följd av pandemin. 
Fastighetsfunktionen har ställt om uppdrag och beställningar för att kunna hjälpa 
kärnverksamheterna med deras utökade behov så att de kunnat upprätthålla daglig service till 
kommunens medborgare. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 

IT 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
IT-funktionen ska med fokus på kvalitet upprätthålla och utveckla en kostnadseffektiv och driftsäker 
IT miljö. Inom uppdraget ingår ansvar för IT-säkerheten, driften och utvecklingen av kommunens 
infrastruktur, såsom nätverk och servermiljö. I uppdraget ingår att hantera databasservrar och 
verksamhetsspecifika servrar samt diverse IT-tjänster och driften av kommunens telefonväxel. IT utför 
även systemförvaltning efter överenskommelse med respektive verksamhet samt bidrar till 
kommunens digitalisering. Dessutom ansvarar IT för att trafiken fungerar mot externa tjänster och 
Internet. Funktionen tillhandahåller digital arbetsplats. Servicedesk ger stöd och support till politiker 
och tjänstepersoner i kommunen. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under året har genomförandet av strategiska och operativa möten tillsammans med verksamheten 
påbörjats. Dessa strategiska och operativa möten syftar till att tillsammans med varje 
sektor/funktion följa upp att tjänster och service fungerar samt för att identifiera gemensamma 
långsiktiga strategiska IT behov. 
Flera större infrastrukturella förändringar har genomförts under året. IT-funktionen har bland annat 
driftsatt en ny klientdistributionsplattform som förbättrar på vilket sätt applikationer och 
uppdateringar distribueras ut. Nya centrala distributionsswitchar har installerats i kommunens 
datahall och uppgraderingar har genomförts i kommunens datacenter- och backup-miljö. Detta 
arbete genomförs för att skapa förutsättningar för en så tillgänglig IT-miljö som möjligt. Under 
våren har IT-funktionen driftsatt Wallenstams arena och Fagerhultsskolan. 
För att effektivisera underhållet av IT-miljön pågår ett arbete med automatisering och optimering. 
Som ett del i detta har IT-funktionen genomfört en förstudie och workshop för inköp av ett nytt 
verksamhetssystem för IT. Systemförvaltare på IT-funktionen förvaltar verksamhetssystem i 
enlighet med de överenskommelser som finns med verksamheten och servicedesk supporterar 
tjänstepersoner och politiker inom förvaltningen. På grund av pågående pandemi har IT-funktionen 
till stor del genomför sitt uppdrag på distans och pandemin har till viss del påverkat IT-funktionens 
samlade leveranskapacitet då tillgången till IT-resurser och servicedesk varit något begränsad. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 
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Måltidsservice 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Måltidsservice ska tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Det sker i tillagnings-, 
mottagnings- och serveringskök. Funktionen arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan och 
matsvinnet på förskolor, skolor och äldreboenden. Maten som serveras till barn, elever och äldre ska 
säkerställa goda matvanor och anpassas efter varje åldersgrupps behov. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Måltidsservice uppdrag att tillgodose efterfrågan av måltider uppfylls men funktionen har fått arbeta 
mycket med minskade volymer, speciellt på Hulebäcksgymnasiet. Pandemin har för andra året i rad 
påverkat funktionen med servering i tillfälliga matsalar, avdelningar samt utkörd mat på vagnar 
inom skola och äldreomsorg. Distansundervisningen har påverkat elevantalet vilket resulterat i att 
matsvinnet har ökat. Detta beror främst på att  antalet elever som äter varit svårare att beräkna och 
serveringen skett på flera ställen vilket ökat matsvinnet. 
Arbetet med säsongsanpassad matsedel och att få fler kök att baka sitt eget bröd har fortsatt. 
Ytterligare insatser har gjorts i arbetet med att förbättra presentationen av maten och att skapa en 
bättre måltidsupplevelse i kommunens skolrestauranger. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 

Service 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Servicefunktionen ger service utifrån områdena fordon, mark och anläggning, konsumentvägledning, 
budget- och skuldrådgivning, kontaktcenter samt kontorsservice. Fordonscentralen ansvarar för inköp, 
drift och underhåll av bilar i kommunal verksamhet. Mark och anläggningar ansvarar för drift och 
underhåll av kommunala idrottsplatser, konstgräsplaner, badplatser, lekplatser, näridrottsplatser och 
motionsspår. Enheten ansvarar också för utförandet av parkskötsel, gaturenhållning och snöröjning. 
Kontorsservice ansvarar för förvaltningens post och ger service med vaktmästartjänster till 
medarbetarna i kommunhuset. Kontaktcenter arbetar i huvudsak på uppdrag av socialtjänsten, 
utbildning och samhällsbyggnad gentemot kommuninvånare och företag. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Övergången till kontaktcenters nya uppdrag har påbörjats med positivt resultat. Kontaktcenter 
svarar nu för alla sektorer och arbete med att digitalisera kommunens service pågår. 
I arbetet med att sträva mot fossilfritt 2030 har fordonscentralen tillsammans med Miljöfordon 
Sverige gjort beräkningar för vad det skulle innebära att elektrifiera förvaltningens fordonsflotta. 
Mark och anläggningar har hållit kommunens badplatser och fritidsanläggningar i gott skick under 
vår och sommar, ven när det, under vissa perioder, varit många besökare. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 
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Städservice 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Städservice tillhandahåller kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva städtjänster åt kommunens 
verksamheter. Funktionen utför daglig städning, golvvård, flyttstädning, byggstädning, fönsterputs och 
extra beställningar. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Funktionen har under året fortsatt arbeta med förändrade städrutiner med fokus på att förhindra 
smittspridning i kommunens verksamheter bland annat genom utökad städning av tag- och 
kontaktytor. Avtal med ny leverantör av fönsterputs och höghöjdsstädning tecknades under våren 
och fönsterputs har utförts enligt planering. Storstädning har också utförs enligt plan. 
Kvalitetsmätningar har utförts och utförs kontinuerligt för att kvalitetssäkra arbetet. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 

Säkerhet 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Säkerhetsfunktionen samordnar och utvecklar förvaltningens arbete inom säkerhets- och 
informationssäkerhetsområdet. Funktionen ansvarar för att förvaltningen utbildar och övar 
krisorganisationen vid samhällsstörningar, utvecklar förvaltningens förmåga inom området civilt 
försvar samt arbetet med säkerhetsskydd. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Den anlagda branden på Landvetterskolan samt ökad skadegörelse på vissa av våra skolor utgör 
tyvärr en negativ trend. För att möta detta har säkerhetsfunktionen vid flera tillfällen förstärkt 
bevakningen av de kommunala fastigheterna med hjälp av väktare. Samverkan med polis har skett 
löpande och i några fall har polisen kunnat gripa misstänkta gärningsmän. 
I samband med översvämning i anslutning till vattenverket i Rävlanda samt branden på 
Landvetterskolan var förvaltningens krisledningsgrupp aktiverad. Utvärderingar som gjordes efter 
att respektive händelse avslutats visade på att krishanteringen överlag fungerade väl men att det 
finns vissa förbättringsområden. 
Inom området civilt försvar har säkerhetsfunktionen skaffat förmåga och fått tillgång utrustning för 
att kommunicera digitalt med kryptoutrustning. 
Funktionen bedömer att arbetet med grunduppdraget går enligt plan. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunstyrelsens mål och inriktningar för 2021 
• En plan för att öka kommunens beredskapsförmåga ska finnas 
• Tryggheten i kommunen ska öka 
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Uppföljning 

Arbetet med att genomföra den plan som som kommunstyrelsen beslutat om för att öka kommunens 
beredskapsförmåga pågår. Utrustning för att att kunna förse kommunens särskilda boende för äldre 
med trycksatt nödvatten är inköp och arbete pågår för att förse fastigheterna med inkopplingspunkter. 
Projektering av reservkraftverk till Björkelid samt Djupedalsskolan är genomförda och 
reservkraftverken kommer att installeras under hösten. Under krisberedskapsveckan som är vecka 39 
lanseras för första gången våra trygghetspunkter som kommer att finnas på utvalda skolor i 
kommunens tätorter. 

En del i den plan som kommunstyrelsen beslutat om för att öka tryggheten pekar på utökad 
kameraövervakning och att möjliggöra att sätta in ordningsvakter. Säkerhetsfunktionen lämnade i 
somras in ansökan om kameraövervakning av Fagerhultsskolans fasader till 
Integritetsskyddsmyndigheten. Ansökningar för ytterligare tre skolor är i stort sett klara för att skickas 
in till Integritetsskyddsmyndigheten. Även ansökan om få använda ordningsvakter i centrala delar av 
Mölnlycke respektive Landvetter är i sitt slutskede. 
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Bilaga 1

Nämnd Sektor Budget 2021
Utfall 2021 

tom aug

Prognos 
2021    

Utgift

Prognos 
2021 

Inkomst
Prognos 

2021 netto
Budget  -
avvikelse

Kommunledning 4 279 0 2 779 0 2 779 1 500
SHB 110 373 7 148 30 941 0 30 941 79 432
TOF 269 638 150 874 198 611 0 198 611 71 027

Total 384 290 158 022 232 331 0 232 331 151 959

Sektor Projekt Budget 2021
Utfall 2021 

tom aug

Prognos 
2021    

Utgift

Prognos 
2021 

Inkomst
Prognos 

2021 netto
Budget-

avvikelse

Ir30 Konstruktioner 2 000 0 2 000 0 2 000 0
Ir36 Mölnlyckemotet-Kollektivtrafik 7 940 0 0 0 0 7 940
Ir39 Trafikmiljöåtgärder 4 000 459 4 000 0 4 000 0
Ir46 Kollektivtrafikåtgärder 500 0 500 0 500 0
Ir51  Wendelsv Gärdesområdet Gc-Väg 8 543 576 3 000 0 3 000 5 543
Ir60 Backa Östra Landvetter 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Ir65 Mölnlycke Fabrik Utanför Plan 12 494 105 1 000 0 1 000 11 494
Ir75 Me Dagvattenpark 20 000 1 988 5 000 0 5 000 15 000
Ir79 Me Musikvägen Gång-O Cykelbana 6 760 107 200 0 200 6 560
Ir81 Trafiksäkra Cykel- O Skolvägar 1 300 0 1 300 0 1 300 0
Ir83 Mölnlycke Fabrik Inom Plan 27 945 1 777 5 000 0 5 000 22 945
Ir87  Hällingsjö Rävlanda Gc-Väg 8 750 280 500 0 500 8 250
Ir90 Reinv. Underhåll Verksam. Gata 6 000 982 6 000 0 6 000 0
Ir94 Bro Konstruktionsvägen 1 000 0 500 0 500 500
Ir99 Etableringsskötsel 141 0 141 0 141 0
It21 Konstnärlig Utsmyckning 0 574 0 0 0 0
It60 Björröd Expl (Eu) 0 0 0 0 0 0
Iu06 Gis, M&B Nytt 0 300 300 0 300 -300
Iu07 Ärendehanteringsystem Miljö 500 0 0 0 0 500
Iu08 Ärendehantering Bygglov 500 0 500 0 500 0
Iu96 Allmän Markreserv 1 000 0 0 0 0 1 000

Total 110 373 7 148 30 941 0 30 941 79 432

Sektor Projekt Budget 2021
Utfall 2021 

tom aug

Prognos 
2021    

Utgift

Prognos 
2021 

Inkomst
Prognos 

2021 netto
Budget-

avvikelse

Ib02 Infrastruktur 4 630 1 855 4 630 0 4 630 0
Ib04 Televäxel Kommunhuset 300 0 0 0 0 300
Ic01 Kontorsinventarier Tof 100 0 0 0 0 100
Ic02 Inventarier Husansvarig 100 50 0 50 50
Ic03 Städmaskiner Wallenstam Arena 400 0 440 0 440 -40
Ic04 Städmaskiner Fagerhultsskolan 50 0 45 0 45 5
Ic05 Städmaskiner 300 314 300 0 300 0
Ic07 Inventarier Måltidsservice 820 0 220 0 220 600
Ic10 Maskiner/Redskap Fastighet 593 238 300 0 300 293
Ic11 Konstnärlig Utsmyckning Tof 0 407 0 0 0 0
Ic12 Råda Säteri, Mur M.M. 500 0 500 0 500 0
Ic16 Byte Fettavskiljare 1 130 808 1 130 0 1 130 0

Sammanställning av investeringar 2021
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Bilaga 1

Nämnd Sektor Budget 2021
Utfall 2021 

tom aug

Prognos 
2021    

Utgift

Prognos 
2021 

Inkomst
Prognos 

2021 netto
Budget  -
avvikelse

Sammanställning av investeringar 2021

Ic17 Hulebäcksgymn Uppr Gårdar Mm 6 916 345 500 0 500 6 416
Ic18  Hulebäcksgymn Omb Kök 11 314 358 625 0 625 10 689
Ic20 Komp.Utbyte Planerat Underhåll 8 000 3 657 8 700 0 8 700 -700
Ic22 Säkerhetslarm/Brandlarm 2 092 795 2 092 0 2 092 0
Ic23 Fagerhultsskolan Nybyggnad 66 998 31 725 35 000 0 35 000 31 998
Ic25 Djupedalskolan Renov. Omkl.Rum 0 9 9 0 9 -9
Ic30 Lvr.Skolan Omb Fasader Matsal 200 195 195 0 195 5
Ic31 Pixbo Fsk Renovering Tak 1 000 36 700 0 700 300
Ic41 Fsk Mke 6 Avd 100 0 0 0 0 100
Ic42 Om/Tillb Hindås Brandstation 3 500 12 1 750 0 1 750 1 750
Ic43 Djupedalskolan Yttertak 500 0 350 0 350 150
Ic44 Byte Till Led-Belysning 500 217 500 0 500 0
Ic45 Säkerhetsanl Gymn O Tramp.Hall 1 500 428 1 500 0 1 500 0
Ic46 Garantiåtg. Gymn O Tramp.Hall 100 0 100 0 100 0
Ic47 Stämpelskatt Gymn O Tramp.Hall 1 000 0 1 000 0 1 000 0
Ic60 Lokalanpassningar 2 000 106 500 0 500 1 500
Ic65 Upprustning Gårdar Skolor/Fsk 1 615 996 1 615 0 1 615 0
Ic66 Upprustning Utemiljö 950 753 950 0 950 0
Ic67 Ombyggnad Kök 2 500 688 1 500 0 1 500 1 000
Ic68 Lokalanpassningar Förskola 700 21 700 0 700 0
Ic69 Lokalanpassningar Grundskola 682 97 200 0 200 482
Ic71 Utveckling Råda Säteri 4 309 458 510 0 510 3 799
Ic73 Hindås Idr.Hall Förråd Tillb 700 105 300 0 300 400
Ic78 Kommunhuset, Ventilation 3 875 38 3 000 0 3 000 875
Ic81 Gymnastik- Och Trampolinhall 65 000 65 000 65 000 0 65 000 0
Ic82 Wallenstam Arena 39 114 33 375 39 114 0 39 114 0
Ic85 Garantiarbeten 1 200 94 1 200 0 1 200 0
Ic89 Ishall Och Idrottshall 1 563 33 300 0 300 1 263
Ic90 Upprustning Värme- & Vent.Anl 1 639 862 1 639 0 1 639 0
Ic91 Omkl.Rum Mölnlycke Ip 12 513 15 15 0 15 12 498
Ic95 Energiomställning 4 267 114 4 267 0 4 267 0
Ic96 Trycksatt Nödvatten 0 257 1 500 0 1 500 -1 500
Ic97 Installation Reservkraftverk 0 40 1 790 0 1 790 -1 790
Ic98 Måltidsinv Fagerhultsskolan 600 98 400 0 400 200
If01 Övriga Inventarier 100 73 100 0 100 0
If04 Maskiner Och Fordon 150 20 150 0 150 0
If21 Utrustning Lekutrymmen 70 44 70 0 70 0
If33 Näridrottsplats 82 75 75 0 75 7
If45 Uppr. Ridstigar, Spår & Leder 366 0 80 0 80 286
If52 Inventarier Wallenstam Arena 2 500 2 125 2 500 0 2 500 0
If53 Byte Konstgräs Lvr Ip Nedre 7 000 3 986 7 000 0 7 000 0
If56 Ny Belysning Landehof 3 000 0 3 000 0 3 000 0
If57 Invent Gymn-Och Tramp.Hall 500 0 500 0 500 0

Total 269 638 150 874 198 611 0 198 611 71 027

Ia01 Konstnärlig Utsmyckning 4 200 0 2 700 0 2 700 1 500
Ia90 E-Arkiv 79 0 79 0 79 0

Total 4 279 0 2 779 0 2 779 1 500
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Bordlagt ärende: Förlängning av uppdrag för 
den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-07 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 346  Dnr 2020KS591 

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
till och med 31 mars 2022.  
  
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig beredning för 
demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en utvärdering av den politiska 
organisationen samt göra en översyn av nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 
2022-2026. I ärendet redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle 
slutredovisas på fullmäktige i november 2021. 
  
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 16 september 
2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna förslag på förändringar av den 
politiska organisationen samt arvodesreglementet. 
  
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd med 
beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger beredningens uppdrag 
till den 31 mars 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av en tillfällig 

beredning för demokratifrågor 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Skrivelse från kommunfullmäktiges 
presidium 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-28   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS591 080 

 

 

Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige förlänger uppdraget för den tillfälliga beredningen för 
demokratifrågor till och med 31 mars 2022.  
 
Kommunfullmäktige delger beredningen för demokratifrågor beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att inrätta en tillfällig 
beredning för demokratifrågor. Beredningen gavs i uppdrag att göra en 
utvärdering av den politiska organisationen samt göra en översyn av 
nuvarande arvodesreglemente inför mandatperioden 2022-2026. I ärendet 
redovisades att beredningens arbete och rekommendationer skulle 
slutredovisas på fullmäktige i november 2021. 
 
Beredningens uppdrag förtydligades genom kommunfullmäktiges beslut den 
16 september 2021 § 163 där beredningen fick i uppdrag att även lämna 
förslag på förändringar av den politiska organisationen samt 
arvodesreglementet. 
 
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 27 september 2021, i samråd 
med beredningens presidium, att föreslå att kommunfullmäktige förlänger 
beredningens uppdrag till den 31 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse 28 september 2021 
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 210, inrättande av 

en tillfällig beredning för demokratifrågor 
 

 
 
 
Roger Nordman (M) Gunnar Häggström (M) 
Ordförande 1:e vice ordförande 
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Björn Magnusson (S) 
2:e vice ordförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-11-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 210        Dnr 2020KS591 

Inrättande av en tillfällig beredning för demokratifrågor  

  
Kommunfullmäktige inrättade den 19 oktober 2015 en tillfällig demokratiberedning för att 
genomföra en översyn av styrmodell och politisk organisation. Den 16 oktober 2017 i § 159 
fastställde kommunfullmäktige en ny politisk organisation och styrmodell enligt förslag från 
demokratiberedningen. Den nya organisationen började gälla från och med januari 2019. 
 
Demokratiberedningen rekommenderade kommunfullmäktige att följa upp den politiska 
organisationen under mandatperioden inför kommande mandatperiod. Kommun-fullmäktiges 
presidium föreslår nu att en tillfällig beredning för demokratifrågor inrättas. Kostnaden ska 
rymmas inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Från Roger Nordman (M), kommunfullmäktiges ordförande, föreligger skrivelse daterad den 
5 oktober 2020 om inrättande av tillfällig beredning för demokratifrågor. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 22 oktober 2020 § 390 och beslutade då att föreslå 
kommunfullmäktige att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige noterar att 
kostnaden för beredningen inte ryms inom ramen för den politiska organisationen. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Roger Nordman (M) yrkar att: 
 
"Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids." 
 
Proposition 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 
2020-11-12 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Efter ställd proposition på Roger Nordmans yrkande och kommunstyrelsens förslag finner 
ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla Roger Nordmans yrkande. 
  
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en tillfällig beredning för demokratifrågor för att 
genomföra en utvärdering av den politiska organisationen som beslutades i 
kommunfullmäktige 16 oktober 2017 § 159, samt att genomföra en översyn av nu gällande 
arvodesreglemente. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordföranden i den tillfälliga beredningen arvoderas med 14% 
av en riksdagsledamots arvode samt att beredningens vice ordförande arvoderas med 8% av 
en riksdagsledamots arvode. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för demokratiberedningen är 250 tkr för år 2021, 
och noterar att budgeten för den politiska organisationen därmed överskrids. 
 

---------------------- 
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augusti samt helårsprognos för 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 361  Dnr 2021KS586 

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 
  
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från förvaltningen föreligger förslag till delårsrapport per den 31 augusti samt helårsprognos 
för 2021. Rapporten innehåller uppgift om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering 
och den ekonomiska ställningen per den 31 augusti och bedömd ställning vid årets slut. En 
bedömning av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning görs för året. I rapporten ingår 
koncernredovisning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 september 2021  
 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi och upphandlingsfunktionen 
Helena Hatheyer 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-26   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS586 042 

 

 

Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 
2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per den 31 augusti 2021. 
 
Kommunfullmäktige noterar helårsprognos för år 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Från förvaltningen föreligger förslag till delårsrapport per den 31 augusti 
samt helårsprognos för 2021. Rapporten innehåller uppgift om 
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 
ställningen per den 31 augusti och bedömd ställning vid årets slut. En 
bedömning av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning görs för året. I 
rapporten ingår koncernredovisning. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 26 september 2021  
 Delårsbokslut per den 31 augusti samt helårsprognos för 2021 

 
Ärendet 
Kommunallagen anger att kommuner ska upprätta minst ett delårsbokslut 
under löpande redovisningsår. Härryda kommun upprättar delårsbokslut per 
den 31 augusti. I samband med delårsbokslutet görs även prognos för 
helåret.  
 
Delårsbokslutet redovisar ett stort positivt resultat på 180,9 mnkr, vilket är i 
linje med vad som kan förväntas utifrån prognosen för året.  
 
Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 189,8 
mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 153,6 mnkr. I 
prognosen ingår vinster från slutredovisningar av exploateringsprojekt med 
sammanlagt 63,7 mnkr. Den sammanlagda prognosen för skatter, bidrag och 
utjämning beräknas bli 77,3 mnkr bättre än budget.  
 

Page 64 of 781



  2(2) 

           
       

Kommunens nettoinvesteringar uppgår till 254,8 mnkr, vilket innebär att 
prognosen ligger inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 400 
mnkr. 
 
Verksamheten för vatten och renhållning överfördes 2021 till bolaget 
Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB). Ägande och drift av kommunens 
belysningspunkter har överförts till Härryda Energi AB från och med 2021. 
 
De finansiella målen för god ekonomisk hushållning mäts och analyseras i 
rullande fyraårsperioder och målen förväntas uppnås. Det finansiella målet 
”resultatet är 2,5 procent av verksamhetens nettokostnader” uppnås både för 
det enskilda året och sett över en rullande fyraårsperiod. Prognostiserat 
resultat uppgår till 8,7 procent av verksamhetens nettokostnad för år 2021 
vilket är högre än målsättningen 2,5 procent.  
 
Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" beräknas 
uppnås både under 2021 och för fyraårsperioden. Soliditeten ökar med 
11 procentenhet från 32 procent till 43 procent. Bland annat beroende på 
det goda resultatet om 189,8 mnkr i kombination med en lägre 
investeringsvolym än planerat ökar soliditeten. En annan bidragande faktor 
till soliditetsförbättringen är bildandet av HVAAB där bolaget övertar sin 
andel av de kommunala lånen och anläggningstillgångar vilket motsvarar en 
soliditetsförbättring om cirka 5 procent. 
 
Av de fyra verksamhetsmålen förväntas två uppnås och två delvis. Den 
sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för god ekonomisk 
hushållning är att den uppfylls delvis. 
 
Kommunen följer antagen finanspolicy. Ingen nyupplåning har gjorts eller 
bedöms göras under året. HVAAB beräknas överta sina lån vid årsskiftet. 
 
Den verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag har sammanställts med 
kommunens bokslut och koncernredovisning ingår i delårsbokslutet. Nytt 
bolag från 2021 är HVAAB. 
 
 
 
 
Peter Lönn          Bo Ekström 
Kommundirektör                                           Ekonomichef   
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Delårsrapport 
Delårsbokslut per augusti 2021-08-31 

Prognos 2021-12-31 
Kommunstyrelsen 

2021-10-21 
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Sammanfattning 
 

Delårsrapporten är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för 

delårsbokslut per den 31 augusti samt prognos för året. 
 

Sammanställd redovisning 

I samband med delårsbokslutet upprättas en sammanställd redovisning. I koncernredovisningen ingår 

förutom kommunen, Härryda Energi AB, Förbo AB, Landvetter Södra Utveckling AB och från och 

med 2021 även Härryda Vatten och Avfall AB. Resultatet per delår uppgick till 215 mnkr och 

prognosen för året på 234 mnkr. Kommunens andel av omsättningen är 85 procent. Bolagen har haft 

en bra resultatutveckling.  

 

Verksamheten för vatten och renhållning överfördes 2021 till bolaget Härryda Vatten och Avfall AB. 

Ägande och drift av kommunens belysningspunkter har överförts till Härryda Energi AB från och med 

2021. 

 

Kommunen 

Delårsbokslut per den 31 augusti 

Delårsbokslutet redovisar ett positivt resultat på 180,9 mnkr, vilket är i linje med vad som kan 

förväntas utifrån prognosen för året. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 167,4 mnkr vilket är 108 

mnkr lägre än en rak periodiserad budget samt 61 mnkr lägre jämfört med föregående år samma 

period.  

 

Starkt resultat för 2021 prognostiseras 

Det ekonomiska resultatet för Härryda kommun är prognostiserat till 189,8 mnkr, vilket innebär en 

positiv budgetavvikelse med 153,6 mnkr. Det är 76 mnkr bättre än prognosen som gjordes i juni. 

Kommunen tillämpar fullfondsmodellen för pensioner. Enligt lag ska blandmodellen tillämpas och när 

en justering i enlighet med detta görs sjunker resultatet med knappt 10 mnkr till 180 mnkr. I prognosen 

ingår slutredovisningar av exploateringsprojekt med sammanlagt 63,7 mnkr. Den sammanlagda 

prognosen för skatter, bidrag och utjämning beräknas bli 77,3 mnkr bättre än budget.  

Nämndernas budgetavvikelse prognostiseras till 82 mnkr, inklusive exploateringar och bidrag, varav 

välfärdsnämndens överskott är 32 mnkr och kommunstyrelsens överskott är 50 mnkr. 

Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 73 mnkr.  Kommunens nettoinvesteringar uppgår 

till 254,8 mnkr, vilket innebär att prognosen ligger inom kommunfullmäktiges godkända maxnivå på 

400 mnkr. Under året pågår 24 stycken exploateringsprojekt, varav det är troligt att tre slutredovisas 

2021.  

Det finansiella målet "soliditeten ökar med en procentenhet per år" uppnås både under 2021 och för 

fyraårsperioden. Soliditeten ökar med 11 procentenhet från 32 procent till 43 procent vilket bland 

annat beror på det goda resultatet om 189,8 mnkr i kombination med en lägre investeringsvolym än 

planerat. En annan bidragande faktor till soliditetsförbättringen är bildandet av ett VA-bolag där 

bolaget övertar sin andel av de kommunala lånen och anläggningstillgångar vilket motsvarar en 

soliditetsförbättring om cirka 5 procent. Det finansiella målet ”resultatet är 2,5 procent av 

verksamhetens nettokostnader” uppnås både för det enskilda året och sett över en rullande 

fyraårsperiod. Prognostiserat resultat uppgår till 8,7 procent av verksamhetens nettokostnad för 2021 

vilket är högre än målsättningen 2,5 procent.  Av de fyra verksamhetsmålen förväntas två uppnås och 

två delvis. Den sammanfattande bedömningen av måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning är att 

den uppfylls delvis. Politiska inriktningar uppdrag redovisas i verksamhetsberättelsen. 

 

Kommunen följer antagen finanspolicy. Ingen nyupplåning har gjorts eller bedöms göras under året. 

Härryda Vatten och Avfall beräknas överta sina lån före årsskiftet. 
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Verksamhetens utveckling under fem år 

Härryda kommunkoncerns finansiella utveckling har varit god de senaste åren. Så även 

utvecklingen av kommunen som svarar för 85 procent av koncernens omfattning. Nedan 

redovisas siffror från resultaträkning, kassaflödesanalys samt balansräkning. 

 

   

Mnkr, där inget annat anges Prognos 2021 2020 2019 2018 2017

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

Verksamhetens intäkter 951,2 986,6 948,6 922,2 900,5

Verksamhetens kostnader -2 874,1 -2 788,5 -2 760,5 -2 721,2 -2 604,7

Årets resultat 234,1 270,8 140,9 63,3 119,9

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 35% 33% 32% 30% 30%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 45% 43% 44% 43% 44%

Nettoinvesteringar 356,0 607,2 414,3 337,6 504,3

Självfinansieringsgrad 122% 76% 86% 73% 57%

Långfristig låneskuld 2 368,7 2 234,2 1 895,5 1 806,5 1 680,3

Antal tillsvidareanställda 2 980 2 910 2 917 2 958

KOMMUNEN

Folkmängd 38 708 38 246 37 977 37 802 37 412

Kommunal skattesats 20,62 20,62 20,62 20,62 20,62

Verksamhetens intäkter 524,4 662,6 643,8 616,8 608,3

Verksamhetens kostnader -2 598,8 -2 587,7 -2 587,2 -2 541,9 -2 431,5

Årets resultat 189,8 234,2 110,7 31,0 93,5

Skatteintäktsutveckling 3,5% 4,4% 5,0% 2,3% 5,4%

Nettokostnadsutveckling * 4,9% 0,6% 0,4% 5,1% 9,1%

Nettokostnadsandel inkl finansnetto 92% 90% 95% 99% 95%

Soliditet inkl pensionsförpliktelser före 1998 43% 32% 31% 28% 29%

Soliditet exkl pensionsförpliktelser före 1998 61% 47% 49% 48% 50%

Nettoinvesteringar 255,0 389,7 211,9 214,6 299,2

Självfinansieringsgrad 121% 94% 113% 74% 71%

Långfristig låneskuld 620,0 1 115,3 881,4 868,2 763,0

Antal tillsvidareanställda 2 840 2 848 2 856 2 899 2 828

* exkl jämförelsestörande poster samt slutredovisning av exploatering
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Koncernen och kommunens organisation 

Kommunens samlade verksamhet kan visas med utgångspunkt från nedanstående bild. 

Den består av nämndsorganisation inom den kommunala sektorn, kommunal- och 

samordningsförbund, fyra kommunala koncernföretag samt privata utförare.  
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Styrning och uppföljning  

Härryda kommuns styrmodell innebär att styrning sker med hjälp av vision, 

förhållningssätt, inriktningar och mål utöver de ekonomiska ramarna.  
 

Styrning av kommunen  

 

 
Vision: Härryda – här vågar vi!  I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och 

företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för 

kommande generationer.  

Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft  

 

Förhållningssätt I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill 

vara och agera på jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt 

förhållningssätt påverkar vi upplevelsen av Härryda kommun.  

"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar 

lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och 

vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer".  

 

Verksamhetens grunduppdrag Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och 

andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten 

finns, vad den ska göra och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid.  

 

Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet Politikerna, inom parti, block eller annan 

gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av kommunfullmäktige. Den strategiska planen 

beskriver det som politiken vill åstadkomma under mandatperioden, både vad gäller kommunens roll 

som serviceutförare och rollen som demokratiaktör/samhällsutvecklare.  

Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus 

på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 

prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner 

där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar. 

 

Styrning av koncernen  

Kommunfullmäktige tillsätter representanter till bolagens styrelse. Sammansättningen beslutas i 

samband med årsstämman och motsvarar aktuell politisk representation i respektive kommun. 

Kommunerna styr bolagen även genom ägardirektiv och bolagens styrelse ska inhämta Härrydas 

kommunfullmäktiges ställningstagande inför beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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God ekonomisk hushållning 
 

Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje 

generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar 

miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid 

övertagandet. 

 

Koncernen 
I samband med antagande av budget för 2020 har kommunfullmäktige fastställt att de finansiella 

målen för god ekonomisk hushållning omfattar såväl kommunen som koncernen. De finansiella 

målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. 
 

   Indikator/mått 
Prognos 

2021 

Utfall 

2020 

Utfall 

2019 

Utfall 

2018 

Soliditeten ökar med en procentenhet 

per år  Förändring av soliditet 2 1  2  0  

Resultatet är 2,5 procent av 

verksamhetens nettokostnader  
Resultatets andel av verksamhetens 

nettokostnader, % 
11  13,6  7,0  3,4  

Prognostiserat resultat uppgår till 11 % av verksamhetens nettokostnad och målet uppnås både för 

2021 samt för fyraårsperioden. Soliditeten beräknas öka med tvåprocentenhet till 35 %, vilket innebär 

att målet uppnås för 2021 samt för fyraårsperioden. 

 

Genom ägardirektiv regleras dessutom lönsamhet, soliditet och avkastning. 

 

 

Kommunen 

Uppföljning av mål för god ekonomisk hushållning, uppnås delvis

I kommunallagen anges att det för ekonomi och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål och 

fyra verksamhetsmål.  

Sammantaget bedöms Härryda kommun delvis uppfylla målen för god ekonomisk hushållning. 

Båda finansiella målen uppfylls och av verksamhetsmålen uppfylls två och två delvis.

Bedömning av finansiella mål, uppnås 

De finansiella målen mäts och analyseras i rullande fyraårsperioder. Kommunfullmäktiges finansiella 

mål syftar till att klara av framtida pensionsutbetalningar utan att urholka kommunens likviditet på 

sikt. Resultatet för fullfondsmodellen är i delåret 0,7 mnkr bättre än blandmodellen och i bokslutet 9,7 

mnkr lägre. 

   Indikator/mått 
Prognos 

2021 

Utfall 

2020 

Utfall 

2019 

Utfall 

2018 

Soliditeten ökar med en procentenhet 

per år  Förändring av soliditet 11 1 3 -1 

Resultatet är 2,5 procent av 

verksamhetens nettokostnader  
Resultatets andel av verksamhetens 

nettokostnader, % 
8,7 11,4 5,3 1,5 

 

Båda målen uppnås för 2021 samt för fyraårsperioden. Prognostiserat resultat uppgår till 8,7 procent 

av verksamhetens nettokostnad för år 2021 vilket är högre än målsättningen 2,5 procent. Soliditeten 

ökar med 11 procentenhet från 32 procent till 43 procent. En bidragande faktor till 

soliditetsförbättringen är bildandet av ett VA bolag där bolaget övertar sin andel av de kommunala 

Page 75 of 781



 

DELÅRSRAPPORT 2021 HÄRRYDA KOMMUN 

 8  

lånen och anläggningstillgångar vilket motsvarar en soliditetsförbättring om cirka 5 procent. Även 

det goda resultatet om 189,8 mnkr i kombination med en lägre investeringsvolym än planerat ökar 

soliditeten.  

 

Bedömning av verksamhetsmål, uppnås delvis 

Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på lägst 1,5 % kan mötas med alla 

bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer, uppnås delvis 

Under 2021 väntas befolkningstillväxten stanna på 1,2 %, vilket gör att kommunen inte helt når målet 

om lägst 1,5 % befolkningsökning. Antalet nybyggda inflyttningsklara bostäder väntas under året sluta 

på 316 lägenheter, vilket är det högsta antal färdigställda lägenheter de senaste fyra åren. Den senaste 

tioårsperioden har folkökningen varit 2,6 personer i snitt per nyproducerad lägenhet. Antal inflyttade 

per nyproducerad lägenhet beräknas under 2021 till 1,5 personer i snitt, vilket är lägre än snittet de 

senaste åren och en av anledningarna till att målet om lägst 1,5 % befolkningsökning inte nås trots 

många färdigställda lägenheter. 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 

verksamhetsform, uppnås 

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full 

behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 

för arbete eller fortsatta studier, uppnås delvis 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet 

är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till 

andra kommuner. 

Många elever i högstadiet och gymnasiet har fått distansundervisning under pandemin. Samtidigt har 

närundervisning för elever med behov av stöd utökats. Verksamheterna har också erbjudit extra 

undervisningstid i form av t ex utökad lovskola. Inom grundskolan har simskoleundervisning utökats i 

syfte att upprätthålla en hög måluppfyllelse. 

Trots att alla elever inte når gymnasieexamen går många ut till arbete och försörjning - både de som 

studerat på yrkesprogram och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år 

och en del läser vidare på vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten 

är kvar på en relativt hög nivå, men är låg jämfört med övriga kommuner i länet. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 

funktionsnedsattas bedömda behov, uppnås 

Äldre personer i behov av särskilt boende kan i dagsläget erbjudas en lägenhet relativt snabbt och med 

god marginal i förhållande till de tre månader som utgör kommunens bortre gräns för verkställighet av 

boendebeslut. Under hösten kommer allt fler personer att få ett erbjudande om en lägenhet i 

kommunens nya särskilda boende som öppnar i Mölnlycke i januari 2022. För den med mer akut 

behov av en lägenhet erbjuds plats på annat särskilt boende, i väntan på att det nya ska öppna. De icke 

verkställda beslut inom tre månader som prognostiseras, förväntas röra personer som själv tackat nej 

till minst ett erbjudande men som står kvar i kön i väntan på nytt erbjudande. 

Under hösten öppnar Landevi servicebostad i Landvetter centrum och beräknas tillsammans med 

möjligheten till tillgänglighetsanpassade lägenheter i Mölnlycke fabriker, täcka behovet av lägenheter 

för funktionsnedsatta personer i kommunen. 
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Politiskt prioriterade områden  Indikator/mått 
Prognos 

2021 
Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Bostadsbyggandet utformas så att 

en befolkningsökning på lägst 

1,5 % kan mötas med alla bostäder 

i alla ägande- och upplåtelseformer 

 

Befolkningstillväxt, (%) 1,2 0,7 0,5 1,1 

Antal färdigställda lägenheter 316 201 103 197 

Andel av större exploateringsområden 

med alla tre upplåtelseformerna, %. 
80 80 80 60 

Antal varianter på lägenhetsstorlekar i 

nyproducerade områden med 

flerbostadshus (1–5 rum och kök). 

5 5 5 5 

 

Händelse av väsentlig betydelse 
 

Verksamheterna för vatten och renhållning överfördes 2021 till bolaget Härryda Vatten och 

Avfall AB.  Anläggningstillgångar om 650 mnkr har överförts till bolaget enligt bokfört värde. 

Långfristiga skulder avseende anslutningsavgifter har överförts samt ackumulerade underskott av 

rörelsen. Personalen har följt med till bolaget och upparbetade semester och övertid har fört över till 

bolaget.  Kommunens aktier uppgå till 10 mnkr och ett ägartillskott om 140 mnkr har tillskjutits. 

Bolagets finansiering sker via lån genom kommunen. 
 

 

Ägande och drift av kommunens belysningspunkter har överförts enligt bokfört värde till 

Härryda Energi AB från och med 2021. 
Kommunen finansierar kostnaderna för belysningspunkterna. 

 

Samarbetsavtal I avseende etapp 1 inom Landvetter Södra har tecknats mellan Härryda kommun 

och Landvetter Södra Utveckling AB samt exploatörerna Nordr Sverige AB, Serneke Sverige AB, 

Wallenstam Fastigheter 290 AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Riksbyggen ekonomisk förening och 

Skanska Sverige AB/BoKlok Housing AB. 

Full behovstäckning inom 

förskoleverksamheten och 

föräldrar kan välja 

verksamhetsform 

 

Antal barn som ej erhållit plats inom 

fyra månader (accepterar fler än ett 

alternativ) 

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får förstahandsval 

beträffande verksamhetsform, %. 
100 100 100 100 

Alla elever har efter slutförd 

grundskola eller 
gymnasieutbildning tillräcklig 

kompetens för arbete eller fortsatta 

studier 

 

Andel elever behöriga till 

gymnasieskolan, % 
91 92,9 91,7 93,1 

Andel gymnasieelever med examen 

inom fyra år, hemkommun, (%) 
80,7 80,7 77,8 77,3 

Arbetslöshet, inklusive personer i 
program med aktivitetsstöd, 18-24 år 

(% av befolkningen i Härryda 

kommun) 

6,4 7 4,8 3,9 

Arbetslöshet, inkl personer i program 

med aktivitetsstöd, 18-24 år (% av 

befolkningen i Länet) 

9,6 10,7 7,8 7,1 

       

Det finns bostäder av god kvalitet 
och god tillgänglighet för äldres 

och funktionsnedsattas bedömda 

behov 

 

Antal ej verkställda beslut inom tre 

månader avseende särskilt boende 
10 14 28 19 

Behov av särskilt boende, personer. 310 300 330 338 

Antal platser särskilt boende 269 296 288 288 

Beräknat behov av bostad för 

funktionsnedsatta över 19 år, personer 
134 131 130 129 

Antal lägenheter för funktionsnedsatta. 140 126 127 124 
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Ekonomisk ställning - Finansiell analys 

Syftet med den finansiella analysen är att visa om kommunen upprätthåller en god 

ekonomisk hushållning, genom att redovisa finansiell utveckling och ställning över 

tiden.  

Koncernen  
 
Sammanställd redovisning upprättas i syfte att ge en bild av kommunens åtaganden oavsett i vilken 

juridisk form verksamheten bedrivs. I redovisningen ingår förutom kommunen även Härryda Energi 

AB (HEAB), Förbo AB (Förbo), Landvetter Södra Utveckling AB (LSUAB) samt från och med 2021 

även Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB). Kommunen har en ägarandel på 100 procent i HEAB, 

LSUAB och HVAAB samt 42 procent i Förbo AB.  

Resultatet per delår uppgick till 215 mnkr och prognosen för året på 234 mnkr. Koncernen och 

bolagen har haft en bra resultatutveckling. Kommunens andel av omsättningen är 85 procent, vilket är 

en minskning med fem procentenheter till följd av bolagisering av HVAAB. 

 

Delårsbokslut, plus 215 mnkr  Prognos 2021, plus 234 mnkr 

 

Resultat före koncernelimineringar 

Resultatet för delåret är 215 mnkr. 

Nettoinvesteringarna inom koncernen uppgår till 

356 mnkr. Av de redovisade investeringarna är 

167 mnkr hänförligt till kommunen. Soliditeten för 

delåret uppgår till 35 procent, vilket är en ökning 

med en procentenhet jämfört med delårsbokslutet 

2020. Den långfristiga skulden har ökat med 131 

mnkr jämfört med förra delåret och uppgår till 2 

301 mnkr. Förbo AB:s långfristiga skuld uppgår 

till 894 mnkr, HAEB:s till 200 mnkr, Härryda 

kommuns långfristiga skuld uppgår till 961 mnkr 

och HVAAB:s till 573 mnkr, varav 327 mnkr 

avser koncerninterna lån från kommunen.  
 

Resultatutveckling 2016-2021 

 

 
Resultat före koncernelimineringar 

. 

För helåret bedöms ett positivt resultat på 234 

mnkr. Det är 6,9 procent av omsättningen på 3,4 

miljarder. Soliditeten har stärkts med två procen-

tenhet till 35 %. Den långfristiga skulden beräknas 

uppgå till 2 369 mnkr vilket är en ökning med 134 

mnkr jämför med bokslut 2020.  

 

 

 

 

 

Resultatutveckling 2016-2021 

 

  

Delår Delår

Resultat, mkr 2021 2020

Härryda kommun 180,9 234,4

Härryda Energi 16,8 17

Andel av Förbo AB:s resultat 22,3 23,3

Landvetter Södra Utveckling AB 0,3 1,1

Härryda Vatten och Avfall AB 3,1

Justering utdelning och skatt -8 -11,8

Summa 215,4 264,0
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Prognos Bokslut

Resultat, mkr 2021 2020

Härryda kommun 189,8 234,2

Härryda Energi 17,7 20,2

Andel av Förbo AB:s resultat 30,7 28,2

Landvetter Södra Utveckling AB 0,0 0,0

Härryda Vatten och Avfall AB 3,9

Justering utdelning och skatt -8,0 -11,8

Summa 234,1 270,8
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Kommunen 
Starkt resultat 

Delårsbokslut: Härryda kommun redovisar för 

perioden, januari till och med augusti ett positivt 

resultat om 180,9 mnkr, vilket är en positiv 

budgetavvikelse på 160,1 mnkr. Periodresultatet 

motsvarar 12,8 procent av verksamhetens 

nettokostnad. I delårsresultatet har skulden för 

semester- och ferielönen minskat med 45 mnkr.  

 
 

 

Resultatutveckling 2016-2021 

 

 

Prognos 2021: För året beräknas 189,8 mnkr. 

Budgetavvikelsen uppgår till 153,5 mnkr. I prognosen 

ingår vinster från slutredovisningar av 

exploateringsverksprojekt med 64 mnkr. Den 

sammanlagda prognosen för skatter, bidrag och 

utjämning beräknas bli 77,3 mnkr bättre än budget. 

Resultatet motsvarar 8,7 procent av verksamhetens 

nettokostnad. Båda finansiella mål uppnås. 
 

 

Resultatutveckling 2016-2021 

 

 

  
 

Balanskravet uppnås 
Enligt kommunallagen har kommunerna ett balanskrav, det vill säga att intäkterna ska täcka 
kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa 
resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmast följande tre 
åren. Fullmäktige ska vid sådana lägen anta en åtgärdsplan för hur återställandet ska ske om inte 
synnerliga skäl finns. Härryda kommun tillämpar inte Resultatutjämningsreserv RUR.  
Delårsbokslut: Balanskravsresultat, 179 mnkr.  
 

 
 
Efter justering för pensionsförpliktelser före 1998 

och för reavinster enligt balanskravsutredning blir 

resultatet plus 179,4 mnkr. 

 

Prognos 2021: Balanskravsresultat, 178 mnkr 
 

 
 

Prognosen för året redovisat ett resultat på 189,9 

mnkr. Efter justering för pensionsförpliktelser före 

1998 och för reavinster enligt balanskravs-

utredning blir resultatet plus 177,9 mnkr. 
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Avstämning av balanskrav, mnkr 2021 2020

Redovisat resultat enligt fullfond 180,9 234,4

Pensionsförpliktelser före 1998 0,7 -2,1

Redovisat resultat enligt blandmodellen 181,6 232,3

Realisationsvinster -2,2 0

Balanskravsresultat 179,4 232,3

Avstämning av balanskrav, mnkr 2021 2020

Redovisat resultat enligt fullfond 189,8 226,8

Pensionsförpliktelser före 1998 -9,7 -12,2

Redovisat resultat enligt blandmodellen 180,1 214,6

Realisationsvinster -2,2 0

Balanskravsresultat 177,9 214,6
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Intäkter och kostnader, marginell ökning 

Delårsbokslut: Verksamhetens intäkter är 291 

mnkr, vilket är en minskning med 128 mnkr 

jämfört med föregående delår. Som en följd av att 

verksamheten för vatten och renhållning från 2021 

lyfts över till bolaget HVAAB har intäkterna 

minskat med 69 mnkr.  

 

Verksamhetens kostnader uppgår till 1 630 mnkr, 

vilket är 21 mnkr lägre jämfört med föregående 

år. Lägre kostnader om 60 mnkr på grund av 

bolagiseringen.  
  

Prognos 2021: Verksamhetens intäkter 

prognostiseras till 524,4 mnkr, vilket är 138,2 

mnkr lägre jämfört med bokslut 2020. Dryga 100 

mnkr beror på bolagiseringen. I prognosen ingår 

vinster av exploateringsprojekt om 64 mnkr. 

 

Verksamhetens kostnader bedöms till 2 599 mnkr 

vilket är i nivå med 2020. Till följda av 

bolagiseringen sänks kostnaderna med cirka 90 

mnkr och avskrivningarna med 13 mnkr.  

 

 

Verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter visar en positiv utveckling 
Verksamhetens nettokostnader bör vara lägre än kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Ett mått på detta är nettokostnadernas andel av dessa, som visar hur stor del av skatteintäkterna 
som går till den löpande verksamheten. Enligt mål ska resultatet vara 2,5 procent av verksamhetens 
nettokostnader. I prognosen för 2021 uppgår resultatet till 8,7% av nettokostnaderna, vilket innebär 
att det finansiella målet för 2021 och över en fyraårsperiod uppnås. 

Delårsbokslut: Nettokostnadsandelen 

inklusive finansnetto uppgår till 89 procent, vilket 

är en försvagning med fyra procentenheter.   

Verksamhetens nettokostnader redovisar 1 417,4 

mnkr och är en ökning med 7,4 procentenheter 

jämfört med föregående delår.  

 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning uppgår till 1 600 mnkr, vilket är en 

ökning med två procentenheter jämfört med 

motsvarande period föregående år. 

Prognos 2021: Nettokostnadsandelen 

inklusive finansnetto beräknas uppgå till 92 

procent och är en försvagning med två. 

procentenheter jämfört med föregående år. 

Nettokostnaderna beräknas uppgå till 2 192 mnkr, 

vilket är en ökning med 136 mnkr jämfört med 

2020 och 62 mnkr bättre än budgeterat.   

 

Skatteintäkter och kommunalekonomisk ut-

jämning bedöms uppgå till 2 387 mnkr, vilket är 

en ökning med dryga tre procentenheter jämfört 

med föregående år. Skatteintäkter inklusive 

utjämning redovisar en positiv budgetavvikelse på 

77 mnkr vilket beror dels på positiva slut-

avräkningar för 2020 och 2021 med sammanlagt 

36,3 mnkr men också på att regleringsbidraget är 

högre än budgeterat 33 mnkr. I regleringsbidraget 

ingår resurser om cirka 58 mnkr som regering och 

riksdag ersatt kommunerna med till följd av 

Covid-19.   
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Investering 
Investeringsbudbudgeten uppgår till 412 mnkr. Budgeten är 385 mnkr lägre än 2020 vilket dels 
beror på att verksamheten för va och renhållning från 2021 har lyfts ut från kommunens budget 

och i stället ligger i bolag HVAAB. 

Delårsbokslut: Nettoinvesteringar per den 31 

augusti redovisade 167 mnkr, vilket är 61 mnkr 

lägre än motsvarande period föregående år och 

107 mnkr lägre än den periodiserade budgeten.  

 

 
 

 

 

 

Nettoinvesteringar 2016-2021 

 

Prognos 2021: Investeringarna beräknas uppgå 

till 255 mnkr, vilket ligger inom kommun-

fullmäktiges godkända nivå på 400 mnkr. Totalt 

bedöms ett överskott på 157 mnkr, varav, 79 mnkr 

hänför sig till samhällsbyggnad och 71 mnkr till 

teknik och förvaltningsstöd. Avvikelserna 

förklaras främst av tidsförskjutningar men också 

lägre utgifter än budgeterat.  

 
Nettoinvesteringar 2016-2021 

 
 

Ökad soliditet 
Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt, och visar hur stor del av kommunens 

tillgångar som kommunen själv finansierat, det vill säga kommunens eget kapital i förhållande till det 

bokförda värdet på tillgångarna. Kommunen når kommunfullmäktiges mål om att soliditeten ska öka 

med en procentenhet per år. 

Delårsbokslut: Soliditeten för perioden enligt 

fullfondsmodellen uppgår till 38 procent, vilket är 

ökning med fyra procentenheter. 
 
 
 

 

 

Prognos 2021: Soliditeten beräknas öka från 32 

procent till 43 procent, vilket är en ökning md 11 

procentenheter. En bidragande faktor till 

soliditetsförbättringen är bildandet av HVAAB 

där bolaget övertar sin andel av de kommunala 

lånen och anläggningstillgångar vilket motsvarar 

en soliditetsförbättring om cirka 5 procent. Även 

det goda resultatet i kombination med en lägre 

investeringsvolym än planerat ökar soliditeten.  

Soliditetsutveckling 2016-2021 
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Tillgångarna minskar 

Delårsbokslut: Bokförda tillgångar uppgår till 

3 597 mnkr, vilket är en marginell ökning med 

67 mnkr jämfört med delår 2020. 

Anläggningstillgångarna har minskat med cirka 

550 mnkr. Det beror på att HVAAB övertagit 

anläggningarna om 626 mnkr. Kommunen lånar 

tillfälligt ut kapital till bolaget vilket är 

förklaringen till att de kortfristiga fordringarna 

ökat.  

Prognos 2021: Tillgångarna beräknas minska 

med 324 mnkr till 2 536 mnkr jämfört med 

2020. Minskningen bero på att anläggnings-

tillgångar och lån överförts till HVAAB. 

 

Långfristiga skulder minskar 

Delårsbokslut: Den långfristiga skulden 

uppgår till 961 mnkr varav 900 mnkr avser 

banklån och resterande avser skuld för 

gatukostnadsersättning och investeringsbidrag. 

Anslutningsavgifter om 153 mnkr har överförts 

till HVAAB, vilket är förklaringen till 

minskningen.  

Prognos 2021: 300 mnkr av lånen övertas av 

HVAAB och en amortering om 50 mnkr 

planeras innan årsskiftet. Den långfristiga 

skulden är därmed prognostiserad till 620 mnkr 

varav 550 mnkr avser banklån och resterande 

avser skuld för gatukostnadsersättning och 

investeringsbidrag.  

 

 

Hög likviditetsnivå  

Delårsbokslut: Likviditeten var vid delåret 

455 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med 

föregående delårsbokslut. Kommunen har 

tillsammans med Härryda Energi AB (HEAB) 

Landvetter Södra AB och Härryda Vatten och 

Avfall AB (HVAAB) en likviditetsreserv i 

form av en kreditlimit på kommunens koncern-

konto på 200 mnkr som inte utnyttjats.  

Prognos 2021: Likviditeten beräknas vara 

vid årets slut uppgå till 300 mnkr.  

 

 

 

Pensionsskuld på en jämn nivå 

Delårsbokslut: Härryda kommuns 

pensionsskuld uppgår per 31 augusti år 2021 till 

813 mnkr, varav 69 procent avser pensioner 

intjänade före 1998. Pensionsutbetalningar 

inklusive löneskatt för perioden uppgick till 28 

mnkr, varav pensionsutbetalningar intjänade 

före 1998 uppgick till 23 mnkr. 

 

Prognos 2021: Härryda kommuns 

pensionsskuld redovisas som avsättning och 

förväntas uppgå till 807 mnkr, varav 550 mnkr 

eller 68 procent avser pensioner intjänade före 

1998. Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt 

för perioden beräknas uppgå till 42 mnkr, varav 
pensionsutbetalningar intjänade före 1998 

beräknas uppgå till 34 mnkr. Långtidsprognos-

en för pensionsskulden visar att utbetalningarna 

är högre än kostnaden. I genomsnitt innebär 

detta ett ökat likviditetsbehov på cirka 10 mnkr 

årligen, vilket Kommunfullmäktiges finansiella 

mål tagit höjd för. 
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Borgensåtagande 

Kommunens borgensåtagande består vid delåret till 85 procent av förpliktelser mot egna eller 
delägda bolag. Åtaganden för föreningar som verkar inom kommunen är 15 procent. Marginell 
del är borgensåtaganden som avser uppförande av egnahem före år 1992, så kallade förvärvs-
lån, som fortsatt att minska. För närvarande bedöms inte kommunens borgensåtagande 
utgöra någon väsentlig risk. 

Delårsbokslut: Kommunens borgensåtagande 

uppgick vid delåret till 316 mnkr, vilket är en 

ökning med 41 mnkr jämfört med föregående 

delår. Ökningen avser Pixbo tennisklubb. 

 

 

Prognos 2021: Prognosen är inlagd med en 

ökning om 500 mnkr avseende borgen för det 

nya bolaget HVAAB på grund av att bolaget tar 

över lån från kommunen. 
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Budgetavvikelser drift, investering och exploatering 

Prognosen pekar mot ett överskott om 190 mnkr, vilket är 154 mnkr bättre än budget. I 

prognosen ingår slutredovisningar och exploateringsbidrag. Till och med september har 

tre uppföljningar och ett delårsbokslut inklusive prognos genomförts. 

 

Budgetavvikelser, drift 

 

De största budgetavvikelserna Mnkr 

Skatteintäkter, utjämning, slutavräkning + 77 

Vinst exploatering och exploateringsbidrag +64 

Tillfällig ersättning för sjuklönekostnader +11 

Tidsförskjutning äldreboende +17 

Högre pensionskostnader  -28 

Extra underhållsinsatser av kommunens fastigheter  -14 

 

Budgetavikelse per nämnd 

 Prognos     Budget Avvikelse 

 Kostnad Intäkt Netto Netto Netto 

 Välfärdsnämnd 2 454,7 461,9 1 992,7 2 025,1 32,4 

 Kommunstyrelsen 743,3 570,3 173,1 223,2 50,1 

Summa nämnder 3 198,0 1 032,2 2 165,8 2 248,3 82,5 

 Politisk organisation 15,0 0,0 15,0 12,7 -2,3 

 Verksamhetskostnad/övrigt 145,0 133,8 11,2 -2,5 -13,7 

SUMMA verksamhetens nettokostnader 3 358,0 1 165,9 2 192,0 2 258,6 66,6 

 Skatter och finansnetto 27,0 2 408,8 2 381,8 2 294,8 87,0 

SUMMA totalt 3 384,9 3 574,7 189,8 36,2 153,5 

 

 

Budgetavvikelser per sektor 2021-12-31 

 

Budgetavvikelser i siffror per sektor och verksamhet redovisas på sidan 30. 

 

Prognos per den 31 december 2021 

Prognosen för 2021 pekar mot positivt resultat om 190 mnkr och med ett budgeterat resultat om 36 

mnkr betyder det ett överskott jämfört med budget om 154 mnkr. I prognosen ingår slutredovisningar 

och exploateringsbidrag med 64 mnkr. Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 32 mnkr och 

kommunstyrelsen 50 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott om 73 mnkr. 
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 Välfärdsnämnden, +32,4 mnkr 

Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 7,7 mnkr och det är främst ett resultat av 

färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan visar 

underskott trots färre elever och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten samt 

personalförstärkning.  Inom gymnasiet redovisas ett överskott på 8 mnkr främst till följd av färre antal 

köpta platser och fler sålda platser. Sammantaget finns ca 180 färre elever/barn än budgeterat 

sammantaget i alla skolformer. 

Socialtjänstens överskott uppgår till 24,7 mnkr vilket förklaras till stor del av att budgeten för 

alternativ kostnad, i väntan på äldreboendet på Säteriet, inte används. 

Kommunstyrelsen, +50,1 mnkr 

Samhällsbyggnad prognostiseras, exklusive bidrag och exploateringar, till -3,3 

mnkr.  Verksamheten trafik visar ett underskott på 4,2 mnkr varav 2 mnkr är kostnader som var 

överenskomna utifrån HEAB:s.  Det är bland annat underhållsåtgärder för gatubelysning som röjning, 

märkning och dokumentation. 

Slutredovisning av exploateringsprojekt visar ett överskott om 64 mnkr. Två verksamhetsprojekt 

slutredovisas, Björröd och Bårhult och ett projekt avseende bostäder slutredovisas, Hindås skola. 

Teknik och förvaltningsstöd prognostiserar ett underskott om 14,2 mnkr vilket främst beror på 

underhållskostnader inom fastighet enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Även underskott inom 

måltidsverksamheten, till följd av lägre intäkter än budgeterat.  

Kommunledning och stödfunktioner visar på ett överskott om 3,7 mnkr som främst förklaras av 

att kommundirektörens utvecklings- och omställningsresurs inte nyttjas fullt ut.  

Finansförvaltningen, +73 mnkr 

Största positiva avvikelsen visar skatter och bidrag med 77,3 mnkr medan pensionskostnaderna väntas 

bli 28 mnkr högre än budgeterat. Skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner 

visar på ett överskott och det beror dels på positiva slutavräkningar för 2020 och 2021 men också på 

att regleringsbidraget är högre än budgeterat.  Totalt har cirka 58 mnkr tillskjutits kommunen i form av 

anslag i regleringsbidraget på grund av Covid-19. 

Skatteintäkter, utjämning och bidrag 
Verksamhet, tkr  Prognos 2021  Budget 2021  Avvikelse 2021  Bokslut 2020  
Skatter och inkomstutjämning  -2 113 601  -2 106 855  6 746  -2 092 677  
Slutavräkningar  -36 294  0  36 294  36 374  
Regleringsbidrag  -113 482  -80 491  32 991  -38 869  
Övrig utjämning  -124 031  -122 762  1 269  -211 033  
Nettokostnad  -2 387 408  -2 310 108  77 300  -2 306 205  

 

Ökade kostnader för pensioner uppgår till 28 mnkr. Anledningen till kostnadsökningen är en 

förändring av livslängdsantagandet. När livslängden ökar gör det också att pensionskostnaderna ökar. 

För Härryda kommun blir detta extra kännbart eftersom hela pensionsskulden, även den del som enligt 

lag ska redovisas som en ansvarsförbindelse, finns upptagen i balansräkningen.  

 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2021  

Resultatet per delår är 181 mnkr och budgetavvikelsen är 160 mnkr. Resultatet per delår är marginellt 

lägre än prognosen. En återkommande post som stärker resultatet per delår är skulden för semester- 

och ferielöner till kommunens anställda. Skulden blir lägre efter att de flesta anställda tagit ut sin 

semester under sommaren. Det medför en kostnadsminskning på 45 mnkr i delåret.  

 

Teknik och försörjningsstöd redovisar ett plus på 2 mnkr vid delåret och ett minus med 14 mnkr vid 

årets slut. Orsaken till denna skillnad är att det inom fastighet under hösten genomförs 

underhållsåtgärder om 14 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige. Inom UKF visar delårsavvikelsen 

ett överskott om 29 mnkr medans årsprognosen pekar på ett lägre överskott om till 8 mnkr. 
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Läromedelsinköp och köpta skolplatser bidrar till ökade kostnader under hösten för såväl grundskola 

som gymnasieskola.   

Vinster för slutredovisade exploateringsprojekt om 64 mnkr är inte med i delårsresultatet men i 

prognosen. 

Sammantaget har intäkter och kostnader har minskat med ca 120 mnkr med anledning av 

bolagiseringen av vatten- och renhållningsverksamheten. 

Budgetavvikelser, investering 

Investering per sektor 2021-12-31 

 

Investeringarna beräknas att vid årets slut uppgå till 255 mnkr vilket innebär ett sammanlagt överskott 

om 157 mnkr. Budgeten uppgår till 412 mnkr.  Samhällsbyggnad redovisar överskott på 79 mnkr och 

sektorn för teknik och förvaltningsstöd redovisar ett överskott på 71 mnkr. Avvikelserna förklaras 

främst av tidsförskjutningar. Fagerhultskolan färdigställs under året och utgifterna prognostiseras bli 

cirka 32 mnkr lägre än budgeterat. Kommunfullmäktige har godkänt investeringsnivå om maximalt 

400 mnkr i budgetbeslutet. Det innebär att sektorernas prognos ligger inom ramen för godkända 

nivåer.   
 

Budgeteffekten av att vatten och och renhållning är överförd till bolaget HVAAB är cirka 230 mnkr. 

 
Exploatering av mark och bostäder 
 

Vid delåret finns det 16 exploateringsprojekt för bostäder och 8 exploateringsprojekt för verksamheter 

som pågår. Löpande inkomster och utgifter för pågående exploateringsprojekt redovisas och bokförs i 

balansräkningen som en tillgång eller skuld. Del- och slutredovisningar av vinst och förlust i varje 

projekt bokförs i resultatet för året.  

De samlade utgifterna översteg inkomsterna med 52 miljoner kronor vid delåret. Prognosen för helåret 

2021 är inkomster totalt om 66 mnkr. Projekt med högst försäljning av exploateringsfastigheter under 

året är för verksamhetsområden Björröd och Bårhults företagspark som tillsammans har inkomster om 

11 mnkr. För bostadsmark är det Landvetter centrum och Hindås skola som tillsammans har inkomster 

om 38 mnkr. Prognosen för helåret 2021 är utgifter totalt om 71 mnkr. Projekt med högst 

utbyggnadsvolym och högre personalintensitet under året är verksamhetsområden Airport city och 

Hindås industriområde som tillsammans har utgifter om 15 mnkr. För bostadsmark är det Idrottsvägen 

och Landvetter centrum som tillsammans har utgifter om 18 mnkr. Landvetter Södra har högst 

utgiftspost under 2021 vilken prognostiseras till cirka 23 mnkr, det är till följd av markinköp. Tre 

projekt del- eller slutredovisades med en samlad vinst på 64 miljoner kronor vid årets slut. En 

sammanställning av projekten redovisas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. 
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Väsentliga personalförhållanden
 

Fortsatt fokus har varit att driva verksamheten vidare under pågående pandemi utan 

att bidra till en ökad smittspridning. Organisationen har genomgått en digital 

omställning vilket bland annat bidragit till nya arbetssätt och mötesformer samt 

utvecklade strategier för distansarbete. En stor utmaning har varit att bibehålla en god 

och säker arbetsmiljö, både för medarbetare som utför arbetet hemifrån och på 

arbetsplatsen.    
 

Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke har fortsatt under våren. Det personal-

politiska programmet (PPP) är en grundpelare i det arbetet och ska medverka till att Härryda kommun 

ska vara en bra arbetsgivare. Programmet beskriver de förhållningssätt som ska genomsyra 

organisationen. Det är uppbyggt kring tre grundperspektiv; medarbetarskap, ledarskap samt 

kommunikation och samverkan. För att det personalpolitiska programmet ska få genomslag och ett 

gott chefskap ska genomsyra organisationen genomgår alla nya chefer i kommunen en 

introduktionsutbildning. Även erfarna chefer erbjuds fortsatt utbildning i ledarskap. Kommunikation 

och samverkan är det tredje perspektivet där vi arbetar för att förbättra informations- och 

utbildningsmaterial kring samverkan. Detta arbete görs i dialog mellan fackliga företrädare och 

sammanbinder det personalpolitiska programmet. Den centrala samverkansgruppen (CSG) har ett 

ständigt pågående arbete för organisationen och arbetsgivaren.  

 

Sjukfrånvaron för första halvåret 2021 var 8,1 procent, vilket innebär en minskning på 1,6 

procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron ligger återigen på 

samma nivå som motsvarande period 2019. Korttidsfrånvaron, dag 1-14 var 3,5 procent och den 

längre frånvaron, mer än 14 dagar var 4,6 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 9,7 procent och för 

män 6,3 procent.  

 

Kommunen arbetar både proaktivt, exempelvis med stöd av personalfunktionen, företagshälsovården 

och hälsoinspiratörerna, och reaktivt med rehabilitering i samverkan med företagshälsovården, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

 

Intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat under pandemin. Kommunens arbetsmiljöspecialister/OSA-

teamet fokuserar på chefshandledning, grupputveckling och stödsamtal. 

 

Bemanningsenheten ansvarar sedan årsskiftet för korttidsbemanningen för sektorn utbildning och 

kultur, vilket innebär att i princip all korttidsbemanning i kommunen sker via kommunens centrala 

bemanningsenhet.  

  

Personalfunktionen har påbörjat arbetet med att implementera kommunens nya vision i 

organisationen. Andra viktiga delar som ingår i arbetet är bland annat personalförsörjning, 

kompetensutveckling och ledarskapsförsörjning

 

 

 

 

 

 

 

Antal anställda 

2021 

Prognos 

2021 

31-aug 

2020 

31-aug 

2019 

31-aug 

2018 

31-aug 

Antalet tillsvidareanställda 2 840  2 842  2 841  2 880  2 887 

Antalet visstidsanställda med månadslön 300  298  218  294  390 

Andel kvinnor i procent 81  81  81  82  82 
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Upplysning om redovisningsprinciper  
 

Härryda kommun tillämpar god redovisningssed och följer i allt väsentligt Lagen om 

kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har tillämpats i delårs-

rapporten som i den senaste årsredovisningen.
 

Sammanställda räkenskaper 

I den kommunala koncernen ingår bolag där kommunen har en ägarandel på minst 20 procent. Enligt 

rkr r16 har kommunen skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper om kommunens andel av de 

kommunala koncernföretagens omsättning är fem procent eller mer av kommunens skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Eller om kommunens andel av de kommunala koncernföretagens balans-

omslutning uppgår till fem procent eller mer av kommunens balansomslutning. De företag som 

omfattas är Förbo, Härryda Energi, från och med 2018 Landvetter Södra Utveckling och från och med 

2021 Härryda Vatten och Avfall (HVAAB). De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen 

har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Härryda kommuns bokförda 

värden på aktier i dotterbolagen har eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. Endast Härryda 

kommuns ägda andel av dotterbolagens intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångs- och 

skuldposter ingår i sammanställningen. Interna transaktioner av väsentlig betydelse har eliminerats.  

 

Kommunen 

Bolagisering av vatten och avfall från och med 2021 

Genom att verksamheten lyfts från kommunen till bolaget HVAAB har resultatomsättningen för 

kommunen minskat med cirka 120 mnkr brutto.  Investeringsbudgeten är minskad med 230 mnkr. 

Anläggningstillgångar om 650 mnkr har överförts till bolaget enligt bokfört värde. Bolaget lånar 

kapital av kommunen och innan årsskiftet planerar bolaget att överta 300 mnkr av kommunens lån. 

Värdet av aktier uppgår till 10 mnkr och därutöver har ett ägartillskott om 140 mnkr gjorts. 

 

Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet reducerad med 

avskrivningar. För att aktiveras som investering måste anläggningstillgången ha en livslängd på minst 

tre år och ett anskaffningsvärde på över 20 tkr. Avskrivningar och internränta bokförs den månad 

investeringen aktiveras. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 

nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 

Linjär avskrivning tillämpas i enlighet med den beräknade ekonomiska livslängd som anges i tabellen 

nedan. Inköp av datorer redovisas som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt i samband med 

anskaffningen.  Komponentindelning tillämpas från och med 2016 på kommunens fastigheter som är 

anskaffade från och med 2005. Från och med 2018 tillämpas komponenthantering inom mark och 

anläggning och från 2019 hanteras komponentavskrivning inom gator och vägar. Det innebär att rkr r4 

följs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avskrivningstider  

Mark, kulturbyggnader och del av väg 0 år 

Verksamhetsfastigheter 

Publika fastigheter 

5-60 år 

5-70 år 

  

Affärsfastigheter 20-50 år 

Maskiner, inventarier och It-utrustning (exkl datorer) 3-10 år 

Bilar och övriga transportmedel 5-10 år 

Immateriella anläggningar 5 år 

Konstnärlig utsmyckning 0 år 
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Exploateringstillgångar 

Byggklar mark klassificeras som omsättningstillgång och i värdet ingår såväl markinköp som övriga 

tidigare nedlagda utgifter. Först när exploateringsprojekten slutredovisas helt eller delvis redovisas 

kostnader och intäkter på resultaträkningen, vilket avviker från rkr r2 och r4 samt rkr:s vägledning för 

markexploatering. Ekonomisk effekt är att vinst eller förlust för ett område/ projekt inte bokförs 

löpande efterhand som tomter säljs utan först när hela området är klart. Det kan innebära större 

resultatsvängningar enstaka år, vilket även påverkar balansräkningen. Exploateringsredovisningen är 

under utveckling. 2021 beräknas tre projekt slut- och delredovisades med 64 mnkr. I samband med 

delåret 2021 har inte någon slutredovisning bokförts. 

 
Redovisning av skatteintäkter, utjämning och generellt bidrag 

Redovisning och periodisering av skatteintäkter sker i enlighet med rkr r2. Det innebär att årets bokslut 

innehåller definitiv slutavräkning för 2020 och en preliminär slutavräkning för 2021 enligt prognos 

från Sveriges kommuner och landsting. Den kommunala fastighetsavgiften periodiseras till det år 

intäkten hänför sig.  

 
Övriga intäkter 

Anslutningsavgifter har intäktsförts i samma takt som avskrivningar görs på de investeringar som 

anslutningsavgifterna bidragit till att finansiera. Nästkommande års periodiserade anslutningsavgifter 

bokförs som en kortfristig skuld, resterande års skuld klassificeras som en långfristig skuld. Från och 

med 2014 hanteras investerings- och gatukostnadsersättning enligt tidigare rekommendation rkr 18 

och 2019 inom linjen för rekommendation rkr r2. Exploateringsbidrag har betalats till kommunen med 

under 2018 och 2020 med sammanlagt 82,3 mnkr. Bidraget avser ett område vid Mölnlycke fabriker 

och har bokförts i resultaträkningen, vilket avviker från tidigare hantering. Övriga avgifter och 

driftbidrag periodiseras på aktuell period. 

 
Pensioner 

I Härryda kommun redovisas pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen, vilket strider mot 

gällande lagstiftning. Syftet är att uppnå en mer rättvisande redovisning. Fullfonderingsmodellen 

innebär att pensionsåtagandet redovisas i balansräkningen som en avsättning samt att hela den årliga 

förändringen bokförs som kostnad. Löneskatten ingår i pensionsskulden. Kommunen använder 

beräkningsmodellen rips 21. Ränta och basbeloppsuppräkning redovisas som finansiell kostnad. Den 

del av den avgiftsbestämda ålderspensionen avseende 2021 som inte betalats in under året bokas upp 

som kortfristig skuld i 2021 års bokslut. Tecknade avtal enligt Alternativ kap-kl och löneväxling till 

pension redovisas som pensionsförsäkringsavgifter för enskilda arbetstagare. Kommunens 

pensionsskuld inkluderar även förtroendevalda som inte ingår i den ordinarie pensionsskulds-

beräkningen. Ingen del av pensionsavsättningen har försäkrats bort. 

 

Öppet för externa transaktioner 

Kommunens redovisning har varit öppen för externa transaktioner till den 31 augusti 2021. Därefter 

har kostnader och intäkter överstigande 50 tkr hänförts till perioden. 

Leasing 

Leasingavtal ska enligt rekommendation r5 klassificeras och redovisas som finansiellt eller 

operationellt avtal. Avgörande för om ett leasingavtal är ett finansiellt eller ett operationellt avtal är i 

vilken omfattning de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet 

finns hos leasingvaren eller leasingtagaren. Kommunen har inte klassificerat några finansiella 

leasingavtal utan de avtal som finns som operationella. 89 % av kommunens använda lokaler ägs av 

kommunen och resterande hyrs externt. Kommunen betraktar riskerna som marginella för dessa avtal. 

 
Jämförelsestörande post 2021 

Engångskostnad för pensionsavsättning om 28 mnkr till följd av förlängd livslängdsfaktor.
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Koncernen 

 
 

RESULTATRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 951,2 986,6 568,6 630,9

Verksamhetens kostnader -2 874,1 -2 788,5 -1 800,1 -1 769,0

Avskrivningar -201,5 -193,0 -133,4 -126,4

Verksamhetens nettokostnader -2 124,4 -1 994,9 -1 364,9 -1 264,5

Skatteintäkter 2 137,2 2 041,6 1 427,3 1 367,9

Generella statsbidrag och utjämning 250,2 265,1 172,8 198,1

Verksamhetens resultat 263,0 311,8 235,2 301,5

Finansiella intäkter 5,1 2,8 4,1 13,6

Finansiella kostnader -33,9 -43,8 -23,9 -33,1

Resultat efter finansiella poster 234,1 270,8 215,4 282,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt 0,0 0,0 0,0 -6,0

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat 234,1 270,8 215,4 275,9

KASSAFLÖDESRAPPORT
miljoner kronor Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 270,8 215,4 275,9

Justering för av- och nedskrivningar 193,0 133,4 126,4

Justering för, utdelning mm 0,0 0,0 -10,9

Justering för gjorda avsättningar 27,5 30,3 16,1

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -0,6 0,0 -5,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 490,7 379,2 402,4

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -36,8 -23,8 -76,8

Ökning/minskning tomtmark till försäljning 27,7 -29,6 15,9

Ökning/minskning kortfristiga skulder 118,7 -125,8 -64,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 600,3 200,0 277,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,1 -0,3 -0,1

Investering i materiella anläggningstillgångar -615,9 -356,0 -351,7

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  0,0 9,6 0,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  11,4 16,2 9,1

Försäljning/investering av finansiella anläggningstillgångar 4,2 -3,5 -0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -600,4 -334,0 -342,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 339,4 132,7 272,5

Amortering av skuld -4,7 -65,0 -3,1

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 ,

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 334,7 67,7 269,4

Årets kassaflöde 334,6 -66,3 204,0

 

Likvida medel vid årets början 191,3 525,9 191,3

Likvida medel vid periodens slut 525,9 459,5 395,3
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Koncernen 

 

  

BALANSRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Bokslut Delårsbokslut per den 31/8

2021 2020 2021 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,4 0,6 0,5

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 3 736,6 4 168,2 3 645,6 3 999,3

      Maskiner och inventarier 1 318,5 534,0 1 252,4 510,9

Finansiella anläggningstillgångar 68,0 36,6 40,1 40,7

Summa anläggningstillgångar 5 123,8 4 739,2 4 938,8 4 551,4

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning samt lager 140,0 127,6 157,2 139,5

Fordringar 320,2 220,6 244,4 260,6

Likvida medel 262,1 525,9 459,5 395,3

Summa omsättningstillgångar 722,3 874,1 861,1 795,4

Summa tillgångar 5 846,0 5 613,3 5 799,9 5 346,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 2 062,4 1 828,3 2 043,7 1 821,8

      varav årets resultat 234,1 270,8 215,4 269,4

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser 877,6 789,7 867,4 832,3

      Avsättning skatteskuld och obeskattade reserver 43,9 91,0 43,9 36,4

      Övriga avsättning 8,8 9,0 8,8 9,1

Skulder

      Långfristiga skulder  2 368,7 2 234,2 2 300,7 2 168,9

      Kortfristiga skulder 484,5 661,2 535,4 478,4

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 846,0 5 613,5 5 799,9 5 346,9
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Räkenskaper  

Kommunen 
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Kommunen 

 

 
 

 

  

BALANSRÄKNING 
miljoner kronor Prognos Budget Bokslut

Not 2021 2021 2020 2021 2020

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5

Materiella anläggningstillgångar

      Mark, byggnader, tekniska anläggningar 9 2 186,7 3 120,8 2 692,2 2 147,3 2 569,9

      Maskiner och inventarier 9 115,1 114,5 106,4 113,1

Finansiella anläggningstillgångar 10 234,0 56,8 52,6 534,0 56,8

Summa anläggningstillgångar 2 536,5 3 178,0 2 859,7 2 788,3 2 740,3

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomtmark för försäljning 140,0 140,0 127,6 157,2 139,5

Fordringar 11 220,0 160,3 186,4 196,3 216,1

Likvida medel 12 300,0 128,8 524,8 455,1 433,9

Summa omsättningstillgångar 660,0 429,1 838,8 808,6 789,5

Summa tillgångar 3 196,5 3 607,1 3 698,6 3 596,9 3 529,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 13 1 384,4 1 048,6 1 192,2 1 375,5 1 192,5

      varav årets resultat 189,8 36,2 234,2 180,9 234,4

Avsättningar

      Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser 14 807,0 781,0 786,8 813,0 790,7

      Övriga avsättningar 15 8,8 9,6 9,0 8,8 9,1

Skulder  

      Långfristiga skulder  16 620,0 1 281,4 1 115,3 960,8 1 083,6

      Kortfristiga skulder 17 376,3 486,5 595,3 438,9 453,9

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 196,5 3 607,1 3 698,6 3 596,9 3 529,7

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensförbindelser 18 815,8 315,6 315,8 275,0

Donationsfonder 0,0 0,0 0,0 0,0

Ställda panter 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,0 0,0

Delårsbokslut per den 31/8
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Noter 21-08-31 20-08-31 20-12-31

Kommunen

miljoner kronor

Not 1 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 3,4 4,1 6,3

Taxor och avgifter 67,0 132,2 202,4

Hyror och arrenden 27,6 28,6 42,8

Bidrag 103,7 133,3 234,9

   varav bidrag och ersättningar från staten 97,8 113,3 174,5

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 87,4 98,7 153,9

Exploateringsintäkter 0,0 22,2 22,3

Realisationsvinster 2,2 0,0 0,0

Summa 291,2 419,1 662,6

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner, sociala avgifter, pensionskostnader -1 138,1 -1 081,4 -1 689,3

Bränsle energi och vatten -25,1 -19,7 -31,2

Köp av huvudverksamhet -238,8 -275,2 -427,1

Lokal- och markhyror -26,4 -25,9 -39,4

Lämnade bidrag -37,0 -37,8 -55,3

Realisationsförluster och utrangeringar -0,8 -2,4 -4,5

Övriga kostnader -164,1 -209,1 -340,8

Summa -1 630,2 -1 651,5 -2 587,7

Not 3 Avskrivningar

Avskrivningar immateriella tillgångar -0,1 -0,1 -0,1

Avskrivning byggnader och anläggningar -61,1 -68,6 -103,2

Avskrivning maskiner och inventarier -17,2 -18,1 -27,2

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Summa -78,4 -86,8 -130,5

Not 4 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 400,6 1 385,3 2 078,0

Preliminär slutavräkning innevarande år 19,2 -9,3 -27,1

Slutavräkningsdifferens föregående år 7,5 -8,1 -9,2

Summa 1 427,3 1 367,9 2 041,6

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning

Bidrag från utjämningssystemen och generella statliga bidrag

Inkomstutjämningsbidrag 8,4 9,8 14,7

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0

Införandebidrag 1,4 12,5 18,7

Regleringsbidrag 75,7 25,9 38,9

Kostnadsutjämningsbidrag 30,8 25,0 37,5

Bidrag för LSS-utjämning 0,0 1,4 2,1

Kommunal fastighetsavgift 53,1 51,5 76,8

Generella bidrag från staten 6,0 72,0 76,5

Summa 175,4 198,1 265,1

Avgifter i utjämningssystemen

Avgift till LSS-utjämningen -2,6 0,0 0,0

Summa -2,6 0,0 0,0

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar 10,4 12,8 12,8

Ränteintäkter 4,1 0,3 1,0

Övriga finansiella intäkter 0,8 0,8 0,8

Summa 15,3 13,9 14,5

Finansiella kostnader

Räntekostnader -5,4 -5,4 -8,3

Ränta på pensionsskuld -11,6 -20,6 -22,7

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,4

Summa -17,1 -26,2 -31,4
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Noter 21-08-31 20-08-31 20-12-31

Kommunen
miljoner kronor

Not 7 Jämförelsestörande poster

Engångskostnad för pensionsskuld 28,0 0,0 0,0

pga förändring av livslängdsantagandet.

Summa 28,0 0,0 0,0

Not 8 Nettoinvesteringar

Bruttoinvesteringar -167,4 -228,8 -398,4

Investeringsbidrag och investeringsinkomster 0,0 0,4 8,7

Försäljning/Nedskrivning/Utrangering av anläggningstillgångar samt 

överföring till annat slag av tillgång -641,9 -9,1 11,4

     varav försäljning av anläggningstillgångar HVAAB -626,1 0,0 0,0

Summa -809,3 -237,5 -378,3

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Kommunens samtliga leasingavtal klassificeras som operationella.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Pågående investeringar avskrivs ej.

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 3 529,8 4 012,0 4 156,3

Ackumulerade avskrivningar -1 382,5 -1 442,0 -1 464,2

Bokfört värde 2 147,3 2 569,9 2 692,2

Avskrivningstider (genomsnittliga) 32 år 31 år 31 år

Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 185,2 493,6 504,0

Ackumulerade avskrivningar -78,8 -380,5 -389,4

Bokfört värde 106,4 113,1 114,5

Avskrivningstider (genomsnittliga) 8 år 7 år 7 år

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 2 692,2 2 432,5 2 432,5

Investeringar 153,9 215,2 374,2

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anl.tillg. -637,7 -9,1 -11,2

   varav redovisat värde av avyttringar HVAAB -622,7 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -61,1 -68,6 -103,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 0,0

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid periodens slut 2 147,3 2 569,9 2 692,2

Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 114,5 117,8 117,8

Investeringar 13,2 13,5 24,1

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anl.tillg. -4,2 -0,1 -0,1

   varav redovisat värde av avyttringar HVAAB -3,4 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Återförda nedskrivningar 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -17,2 -18,1 -27,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 0,0 -0,1

Övriga förändringar 0,0 0,0 0,0

Redovisat värde vid periodens slut 106,4 113,1 114,5

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar 56,1 42,5 42,5

Obligationer, förlagsbevis m.m 0,0 4,2 0,0

Långfristiga fordringar VA- och gatukostnadslån 0,2 0,3 0,2

Ägartillskott HVAAB 140,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga fordringar HVAAB 327,8 0,0 0,0

Bostadsrätter 9,8 27,7 9,8

Justering återföring uppskrivning bostadsrätter 0,0 -17,8 0,0

Summa 534,0 56,8 52,6

Aktier 25,8 15,8 15,9

varav Förbo AB 8,0 8,0 8,0

varav Härryda Energi AB 7,1 7,1 7,1

Varav Härryda Vatten och Avfall AB 10,0 0,1 0,0

varav Landvetter Södra Utveckling AB 0,2 0,2 0,2

Andelar 29,6 26,6 26,6

Summa aktier och andelar 55,4 42,4 42,5

* Bland andelar redovisas andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening som per 2021-08-31 uppgår till 870 165 kr,

samt en särskild insats på 25 061 774 kr samt en obligatorisk insats på 3 629 100 kr . Sammanlagt 29 561 039 kr.

Kommuninvest ekonomisk förening har även beslutat om insatsemissioner om sammanlagt 6 729 961 kr för Härryda kommun.

Härryda kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick per 2021-08-31 till 36 291 000 kr.
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Noter 21-08-31 20-08-31 20-12-31

Kommunen
miljoner kronor

Not 11 Fordringar

Kundfordringar 15,0 67,6 37,1

Förutbetalda kostnader 14,1 10,8 29,4

Upplupna intäkter 82,3 58,0 72,2

Diverse kortfristiga fordringar 84,1 76,6 45,1

Statlig ersättning Migrationsverket 0,9 3,1 2,5

Summa 196,3 216,1 186,4

Not 12 Likvida medel

Kassa 0,0 0,0 0,0

Bank 468,0 392,2 478,1

Likviditetsöverskott/underskott HEAB samt LVSUAB -12,9 41,7 46,7

Summa 455,1 433,9 524,8

Kommunen har en checkkredit på 200 mkr som inte utnyttjades.

Not 13 Eget kapital

Ingående eget kapital vid årets början 1 192,2 958,1 958,1

Periodens resultat 180,9 234,4 234,2

VA o Renhållning omföring enl. överlåtelsebokslut till HVAAB 2,4 0,0 0,0

Summa utgående balans 1 375,5 1 192,5 1 192,2

Kommunen tillämpar inte Resultatutjämningsreserv

Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktekser inkl löneskatt

Ansvarsförbindelse intjänad före 1998 560,1 568,3 559,4

Pensionsavsättning intjänad from 1998 252,9 222,3 227,4

Särsk avtalspension enl överenskommelse 0,0 0,0 0,0

Summa 813,0 790,7 786,8

Not 15 Övriga avsättningar

Marksanering, Mölnlycke fabriker 8,8 9,1 9,0

Summa 8,8 9,1 9,0

Not 16 Långfristiga skulder

Ingående skuld 1 115,3 881,4 881,4

Nyupplåning samt ökad skuld för kostn.ersättningar samt inv.bidrag 0,0 205,3 238,6

Återställning av anslutningsavg. i samband med försäljning 

HVAAB -153,4 0,0

Upplösning av kostn.ersättningar och inv.bidrag -1,1 -3,1 -4,7

Summa 960,8 1 083,6 1 115,3

   Lån i banker och kreditinstitut 900,0 900,0 900,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

   Investeringsbidrag 38,9 39,6 39,7

   Gatukostnadsersättningar 21,9 14,7 22,2

   Anslutningsavgifter 0,0 129,3 153,4

Summa förutbetalda intäkter 60,8 183,6 215,3

Summa långfristiga skulder 960,8 1 083,6 1 115,3

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras fr o m 2014  linjärt under

samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Andel som förfaller inom 1 år 17% 0% 6%

Andel som förfaller inom 1-4 år 61% 44% 83%

Andel som förfaller efter 4 år 22% 56% 11%

Andel lån med rörlig ränta 33% 33% 33%

Andel lån med fast ränta 67% 67% 67%

Genomsnittsränta 0,89% 0% 1,00%

Kreditgivare

Kommuninvest 900,0 900,0 900,0

Övriga 60,8 183,6 215,3

Summa 960,8 1 083,6 1 115,3
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Noter 21-08-31 20-08-31 20-12-31

Kommuen
miljoner kronor

Not 17 Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 43,8 41,7 46,7

Leverantörsskulder 20,3 60,2 107,0

Moms och särskilda punktskatter 0,2 4,8 8,8

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 27,4 26,2 28,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 198,3 195,1 319,8

   varav semester- och övertidsskuld 58,2 52,2 103,6

   varav upplupen pensionskostn, avg.best ålderspension 42,6 38,8 51,8

   varav upplupen särskild löneskatt, avg.best ålderspension 38,4 28,1 28,1

Exploateringsverksamhet 101,3 75,0 80,9

Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga skulder 47,6 50,9 3,8

Summa 438,9 453,9 595,3

Not 18 Borgensförbindelser*

Kommunägda företag

GRYAAB 0,0 0,0 0,0

Härryda Energi AB** 260,0 260,0 260,0

Räddningstjänsten Storgöteborg 7,1 6,3 7,1

Renova 0,5 0,5 0,5

Summa Kommunägda företag 267,6 266,8 267,6

Föreningar

Pixbo Tennisklubb 42,4 2,4 42,4

Hindås Tennisklubb 3,5 3,5 3,5

Landvetter tennisklubb 2,3 2,3 2,0

Summa föreningar 48,2 8,2 47,9

Summa borgensförbindelser 315,8 275,0 315,5

*Härryda kommun har i augusti 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och landsting som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 

borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnde borgensförbindelse. Enligt

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun

lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive

insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Härryda kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse,

kan noteras att per 2021-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor

och totala tillgångar till 547 144 627 093 kr.  Kommunens andel av förpliktelserna uppgick till 1 516 573 385 kronor

och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 563 927 585 kronor.

**Kommunala borgen uppår till 275 mnkr varav 260 mnkr nyttjas.
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Driftredovisning med budgetavvikelser 

 
  

Mnkr Budget Avvikelse 2021 2021 2020

Kostnad Intäkt Netto Netto Netto Kostnad Intäkt Netto

Avvik 

Netto

Utfall 

Netto

Utfall 

Netto

Kommunstyrelsen 743,3 570,3 173,1 223,199 50,1 886,0 720,6 165,4 15,5 133,0 112,1

Samhällsbyggnad 141,7 54,7 87,0 83,7 -3,3 272,6 180,9 91,7 6,7 49,0 48,5

Ledning & adm inkl kommunekolog 13,2 0,7 12,5 12,1 -0,4 10,4 1,7 8,7 1,7 6,2 4,7

Miljö- och hälsoskydd 9,6 5,0 4,6 4,4 -0,2 9,2 4,2 5,0 0,0 3,0 3,6

Trafik 88,0 18,0 70,0 65,8 -4,2 92,7 25,3 67,4 4,0 39,8 44,5

Mark och exploatering 13,5 8,0 5,5 5,5 0,0 12,7 8,2 4,5 0,0 3,7 5,9

Plan och bygglov 17,5 23,0 -5,5 -4,0 1,5 18,9 24,9 -6,0 1,0 -3,7 -4,2

S:a skattefinansierad verksamhet 141,7 54,7 87,0 83,7 -3,3 143,9 64,2 79,6 6,7 49,0 54,6

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 35,9 1,9 0,0 0,0 1,8

Vatten och avlopp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,0 80,8 10,2 0,0 0,0 -7,9

S:a avgiftsinansierad verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,7 116,7 12,1 0,0 0,0 -6,1

Bidrag och exploatering 0,0 63,7 -63,7 0,0 63,7 5,6 74,1 -68,5 0,0 0,0 -29,6

Teknik och förvaltningsstöd 470,6 440,6 30,0 15,8 -14,2 485,4 456,2 29,2 2,3 8,1 22,0

Ledning 2,6 0,0 2,6 2,7 0,1 2,7 0,0 2,7 0,2 1,6 1,8

Service 53,6 47,1 6,5 6,7 0,2 69,5 61,9 7,6 -1,5 6,0 4,5

Fastighet 235,2 221,9 13,3 -0,3 -13,6 233,7 232,2 1,4 1,7 -1,9 2,4

Städservice 37,0 35,3 1,7 2,3 0,6 34,5 33,5 1,0 1,8 -0,3 -0,3

Måltidsservice 98,3 97,2 1,0 -1,4 -2,4 99,4 94,5 4,9 -1,6 0,6 2,6

IT 38,9 37,7 1,2 2,6 1,4 40,9 32,7 8,1 2,2 -0,5 8,6

Säkerhet 5,0 1,4 3,7 3,2 -0,4 4,9 1,3 3,5 -0,5 2,7 2,3

Kommunledning 131,0 11,3 119,7 123,7 4,0 122,4 9,5 112,9 6,5 75,9 71,3

Ledning 38,3 0,0 38,3 41,9 3,7 38,2 0,1 38,1 2,8 25,2 25,0

Ekonomi 21,1 0,9 20,3 18,3 -1,9 16,9 1,1 15,8 -1,4 13,6 10,3

Personal 36,5 7,3 29,2 29,4 0,2 33,1 6,5 26,6 0,4 19,2 17,1

Utveckling 35,1 3,1 32,0 34,0 2,0 34,2 1,8 32,4 4,7 17,9 18,9

Välfärdsnämnd 2 454,7 461,9 1 992,7 2 025,1 32,4 2 402,4 479,0 1 923,4 47,3 1 305,0 1 270,2

Utbildning, kultur och fritid 1 523,2 251,0 1 272,2 1 279,9 7,7 1 470,5 243,5 1 227,0 29,0 827,0 811,0

Ledning 22,1 1,5 20,7 22,3 1,6 12,4 0,0 12,4 0,3 14,5 7,6

Förskola 334,9 44,0 290,9 299,0 8,1 327,4 44,1 283,3 10,8 192,1 188,3

Grundskola 754,8 74,0 680,8 671,3 -9,5 712,0 68,4 643,6 -0,2 447,1 425,6

Gymnasium 302,1 123,8 178,3 186,3 8,0 277,0 116,6 160,4 16,6 107,4 104,2

Kultur och fritid 109,2 7,7 101,6 101,1 -0,5 105,0 9,2 95,8 1,5 65,8 64,6

Utveckling, flerspråkighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 5,2 31,5 0,0 0,0 20,6

Socialtjänst 931,5 210,9 720,5 745,2 24,7 931,9 235,5 696,5 18,3 478,0 459,2

Ledning 78,7 19,2 59,5 78,9 19,4 80,8 15,0 65,8 14,2 38,3 30,4

Vård och omsorg 306,7 104,7 202,0 203,3 1,3 300,4 105,9 194,5 -0,9 136,3 135,2

Hälsa och bistånd 195,0 21,9 173,1 174,7 1,6 193,5 27,5 166,0 0,7 115,6 111,2

Funktionsstöd 168,0 27,2 140,9 142,8 1,9 169,3 32,6 136,7 2,7 92,4 92,7

Härryda framtid 94,0 31,9 62,1 67,4 5,2 99,2 40,8 58,4 3,8 41,1 40,9

Barn och familj 89,1 6,1 83,0 78,2 -4,8 88,7 13,8 74,9 -2,3 54,4 48,7

Summa nämnder 3 198,0 1 032,2 2 165,8 2 248,3 82,5 3 288,4 1 199,6 2 088,769 62,8 1 438,0 1 382,4

Politisk organisation 15,0 0,0 15,0 12,7 -2,3 13,7 0,0 13,7 -2,3 10,8 9,1

Verksamhetskostnad/övrigt 145,0 133,8 11,2 -2,5 -13,7 29,3 76,7 -47,4 38,0 -38,2 -72,2

Summa verksamhetens nettok 3 358,0 1 165,9 2 192,0 2 258,6 66,6 3 331,4 1 276,3 2 055,1 98,5 1 410,5 1 319,2

Interna poster -709,5 -709,5 0,0 0,0 0,00 -612,9 -612,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatter och utjämning 4,0 2 391,4 2 387,4 2 310,1 77,3 0,0 2 306,2 2 306,2 54,1 1 594,2 1 566,0

Finansnetto 23,0 17,4 -5,6 -15,3 9,7 31,3 14,4 -16,9 7,5 -2,7 -12,4

2 675,4 2 865,2 189,8 36,2 153,5 2 749,9 2 983,9 234,2 160,1 180,9 234,4

Prognos 2021 Bokslut 2020 Delår

Prognos Utfall
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Investeringsredovisning med budgetavvikelser 

Tkr 

 

 

I verksamhetsberättelsen finns sammanställning på projektnivå.  
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Dotterbolag  

Härryda Energi AB (HEAB) 

Verksamheten löper enligt plan. Inriktningen är 
fortsatt förbättring av leveranssäkerhet och 
modernisering av elnätsanläggningar samt 
nybyggnation och förstärkning för att möta den 
ökade tillväxten i kommunen. 

 
 
 

  2021 2020 

Delår 

31/8-21 

Intäkter, mnkr 133,0 132,3 92,1 

Kostnader, mnkr 109,2 104,7 70,0 

Resultat före 

bokslutsdisp, mnkr 22,0 25,4 21,1 

Tillgångarnas värde 527,2 529,0 526,2 

Soliditet, procent 40,0 34,0 38,0 

Ägarandel, procent 100,0 100,0 100,0 

Antal årsarbetare 36,0 34,0 36,0 

Sjukfrånvaro, procent 2,1 2,1 1,9 

HEAB är ett helägt bolag som har till uppgift att distribuera ledningsbunden energi inom kommunens 

område. Uppdraget tillåter även att tillhandahålla elförsäljning.  

 

Måluppfyllelse och viktiga händelser 

Verksamheten har under det första delåret följt de uppsatta målen. Vädersäkring- och kvalitetsprojekt 

pågår ibland annat i Hårskered-Finnsjön, Sanserhult och Risbacka-Rågdal. Vidare fortsätter utbyggnad av 

nätet för att ansluta nya kunder i kommunen där flertalet projekt för närvarande pågår i Mölnlycke och 

Landvetter. Projektering av fortsatta 40kV linjer i Landvetter och Mölnlycke pågår och planerar att 

genomföras under 2022-2025. Dessa linjer är nödvändiga för att möjliggöra den fortsatta expansionen i 

kommunen. Vi ser en tydlig ökning av anslutningar för solceller samt uppsäkringar som en följd av 

ökningen av elbilar i kommunen. Förstärkningar av elnätet pågår för att möta utvecklingen samt för att 

möjliggöra för ökad nybyggnation.  

 
I enlighet med riktlinjer för en god ekonomisk hushållning strävar bolaget efter att kontinuerligt arbeta 

med uppföljning och planering av kommande investeringar samt att hålla en hög självfinansieringsgrad. I 

bolagets flerårsplan finns ett mål för en ökad soliditet samt att bibehålla nuvarande skuldsättningsgrad 

genom att finansiera investeringarna utan upptagande av nya lån. För 2021 bedömer bolaget att målen för 

god ekonomisk hushållning uppfyllts.                                           

Ekonomi 

Resultatet för årets första åtta månader blev 21,1 mnkr, vilket är 8 mnkr bättre än budget. Anledningen till 

det goda resultatet är en högre omsättning samt lägre personalkostnader i jämförelse med budget under 

perioden. Prognosen för helåret visar ett resultat på 21,6 mnkr före bokslutsdispositioner, vilket är 1,9 

mnkr högre än budget.  

 

Prognosen indikerar på att bolaget kommer att investera 39 mnkr under 2021, vilket är i nivå med årets 

budget.  

 

Framtiden 

Framtiden kommer att präglas av fortsatt ombyggnad och modernisering av elnätet. Elnätet byggs ut i takt 

med nyetablering i kommunen och kommer även att behöva byggas om i vissa delar för att klara det 

ökade behovet i befintliga områden. 
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Förbo AB  

  
Förbo fortsätter att flytta fram positionerna 
inom flera viktiga områden, bland annat 
införs konceptet för områdesutveckling i fler 
kommuner. Vissa anpassningar har behövts i 
förvaltningen beroende på coronapandemin. 

  2021 2020 

Delår 

31/8-21 

Intäkter, mnkr 549,0 524,0 345,3 

Kostnader, mnkr -457,0 -429,0 -286,2 

Resultat före 

bokslutsdisp, mnkr 92,0 93,0 66,4 

Tillgångarnas värda 3 626,0 3 449,0 3 489,4 

Soliditet, procent 32,0 32,0 33,0 

Ägarandel, procent 42,0 42,0 42,0 

Antal årsarbetare 0,0 63,0 67,0 

Sjukfrånvaro, procent 0,0 3,3 3,2 
 

Bolaget ägs av Härryda (42,0 %), Kungälv (9,0%) och Lerums (21,4 %) kommun samt Mölndals stad 

(27,6%). Bolaget ska främja ägarkommunernas bostadsförsörjning. Verksamheten ska bedrivas 

affärsmässigt och med möjlighet till boendeinflytande, förenat med ett etisk, miljömässigt och socialt 

ansvarstagande. I stort sett hela beståndet är bostäder och specialbostäder.  

Måluppfyllelse och viktiga händelser 

102 hushåll hyr sin bostad i de nyproducerade lägenheterna i kvarteret Landevi gårdar i centrala 

Landvetter. Kvarteret är byggt med hög ambition vad gäller hållbarhet och klassas enligt Miljöbyggnad 

Silver. Solceller på taket bidrar till både fastighetselen och ventilationen. Merparten av de nyinflyttade 

kommer från Härryda kommun. Planarbetet för att tillföra fler bostäder på Säteriet i Mölnlycke pågår och 

förhoppningen är planen antas vid årsskiftet 2021/22. Den medger byggnation av ytterligare cirka 300 

bostäder. 

 

Förbo har under första halvåret tillsatt flera tjänster; ny områdeschef i Härryda, upphandlare, 

marknadsansvarig och flera Förbovärdar. Arbetssättet i förvaltningen har under första halvåret präglats av 

pandemin och undvikande av smittspridning. Planering pågår för att successivt återgå till normal 

verksamhet från slutet av september. Drygt 40 ungdomar har erbjudits sommarjobb och flera praktikanter 

har fått möjlighet att lära känna fastighetsbranschen via Förbo.  
 

I ägardirektiven har kommunerna angivit tre ekonomiska mål som innebär att direktavkastningen skall 

uppgå till minst 3,5 procent, soliditeten ska vara minst 20 procent samt att konkurrenskraftiga hyror i 

Göteborgsregionen ska eftersträva. Bolaget ska även i enlighet med ägardirektivet, tillhandahålla ett 

varierat bostadsbestånd av god kvalitet, samverka med ägarkommunerna kring boende för grupper med 

särskilda behov, präglas av ett aktivt miljöarbete, bidra till integration och mångfald samt ta ett socialt 

ansvar för bostadsmarknaden i ägarkommunerna.  

Ekonomi 

Resultat efter finansiella poster uppgick till 66 mnkr för perioden. Hyresförhandlingen innebar en höjning 

med 1,65 procent från 1 april. Hyresnivån för bostadslägenheter uppgick i genomsnitt till 1 180 kr per 

kvm. Låneportföljen har en genomsnittlig räntebindning på 2,5 år och 57 procent en räntebindning på 

kortare tid än ett år. Snitträntan i portföljen uppgår till 0,8 procent. Likvida medel och outnyttjade 

checkkrediter uppgick per 2021-08-31 till 97 mnkr. Under perioden har fastighetsunderhåll motsvarande 

65 mnkr utförts och 56 mnkr har investerats i nyproduktion. 

Framtiden 

Förbo arbetar efter en affärsplan som sträcker sig fram till och med 2025 där ambitionen är att fortsätta 

skapa fler bostäder, agera hållbart med kunden i fokus och ha en attraktiv arbetsplats. Efterfrågan på 

bostäder fortsätter att vara hög och intresset för att arbeta på Förbo är stort. Förbo har identifierat de 

hållbarhetsfrågor där bolaget kan göra väsentlig skillnad och kommer lägga stort fokus på att få effekt 

inom dessa.  En viktig framgångsfaktor är att samverka med olika aktörer däribland kommunerna för 

tillsammans att skapa varaktiga resultat. 
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Landvetter Södra 

Utveckling AB (LSUAB) 
 
Bolagets syfte är att skapa nytta för 
Härryda kommun och dess invånare. 
För Bolaget innebär det specifikt att 
planera och förverkliga en ny hållbar 
stad inom kommunen, kallad 
Landvetter Södra.  
 

                                                                                                                                       

 

 

Att etablera Landvetter Södra är av central betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Idén om 

Landvetter Södra bygger på insikten om att det nu finns en unik möjlighet att utveckla kommunen 

genom att bygga en hållbar stad från grunden, med plats för åtminstone 25 000 invånare. 
 

Måluppfyllelse och viktiga händelser 

LSUAB arbetar strukturerat utifrån ägardirektiv och de fokusområden som det innehåller. För den 

fysiska utvecklingen inleddes året med att Samarbetsavtal för Etapp 1 signerades av parterna i 

projektet samt fick positivt kommunstyrelsebeslut beslut i februari. Exploateringsekonomi, 

genomförandefrågor samt gemensam målbild är prioriterat i konsortiet. Ett verktyg för 

exploateringsekonomi har tagits fram för succesiv kalkylering av Landvetter Södra. Konsortiet 

skickade också in ett yttrande i Samråd 3 kring Götalandsbanan. Inom området innovation har LSUAB 

varit del av flertalet forsknings- och innovationsprojektet och fokus för dessa har varit främst 

digitalisering och dialog. En större ansökan till Viable Cities med flertalet parter kopplat till 

Landvetter har skickats in. Som en del av Härryda kommuns systerstadsavtal är två tjänstemän från 

Namyangju på besök i sju månader. Strategisk kommunikation är fortsatt prioriterat för transparens 

och dialog med medborgare samt kunna svara på remisser från Trafikverket och liknande som berör 

Landvetter Södra. Möten sker främst digitalt. LSUAB deltar i relevanta nätverk, bland annat Gröna 

Städer och SKRs kommunnätverk kring stadsutveckling. Ett samarbetsavtal med Johanneberg Science 

kring innovation har inletts. LSUAB har under året en antagen Hållbarhetsstrategi.  

Ekonomi 

Resultatet till och med augusti landar på 0,3 mnkr. Totala kostnader uppgår till 3,7 mnkr och är 

fördelat på marknadsföring, kommunikation, fysisk utveckling och administrativa kostnader. 

Processkostnader ingår även här men dessa vidarefaktureras i sin helhet till konsortiet.  

Bolaget har ingen anställd personal och har köpt tjänster för ledning, marknad och administration av 

kommunen om totalt 1,9 mnkr.  Helårsprognosen visar en budget i balans.

Framtiden 

Fokus framåt för bolag och konsortium är den fysiska utvecklingen av Etapp 1 och detaljplaner i den 

norra delen av Landvetter Södra. Planförberedande arbetet har på påbörjats. Verktyget för succesiv 

kalkylering kommer nyttjas för att säkerställa en ekonomi i balans för hela projektet. Dialog med 

Västtrafik för mobilitet till och inom området i tidigt skede är prioriterat. Bolag och konsortium följer 

arbetet som sker inom kommun och trafikverket kring Götalandsbanan och den övergripande 

planeringen för området

  2021 2020 

Delår 

31/8-21 

Intäkter, mnkr 4,9 5,0 4,0 

Kostnader, mnkr 4,9 5,0 3,7 

Resultat före 

bokslutsdisp, mnkr 0,0 0,0 0,3 

Tillgångarnas värda 0,0 0,0 0,0 

Soliditet, procent 0,0 41,0 33,0 

Ägarandel, procent 100 100 100 

Antal årsarbetare* 3 3 3 

*Inhyrda från Härryda kommun 
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HVAAB:s övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare. Att med 

beprövad teknik och optimalt resursutnyttjande svara för vatten- och avfallsverksamhet enligt lagen 

om allmänna vattentjänster, och utöva kommunens ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken. 

 

Måluppfyllelse och viktiga händelser 

Från den fösta januari i år gick den operativa verksamheten över från förvaltningen till nya bolaget. 

Personal och verksamhetens tillgångar överfördes och en ny styrelse tillträdde. I januari anställdes en 

extern VD i bolaget. Bolaget verkar kontinuerligt för en god vattenförsörjning i hela kommunen med 

hänsyn till hygien, hälsa och miljö genom att underhålla och investera i befintligt ledningsnät, samt att 

utvidga verksamheten i befintlig bebyggelse. 

 

Utbyggnad av VA med överföringsledningar pågår mellan orterna Landvetter och Hindås. Kontrakt 

avseende totalentreprenad för byggnation av ett nytt vattenverk upphandlades under sommaren. 

Planering och utbyggnad pågår även i flera nya detaljplaner i kommunen, bl.a. Mölnlycke fabriker och 

Landvetter centrum. Entreprenad för kommunens återvinningscentral har upphandlats som avser drift 

från 2022 och tre år framöver. Ett körkortsbaserat inpasseringssystem till anläggningen har införts. 

Under året har verksamheten sett en minskning av hushållsavfall som går till förbränning jämfört med 

tidigare år.                                                         

Ekonomi 

Delårsresultatet uppgår till drygt tre mnkr, bolagets verksamheter är båda självfinansierade och ett 

överskott ska återställas mot respektive kollektiv. Överskottet beror främst på förseningar i 

färdigställande av projekt och därav lägre avskrivningar. Prognosen för helåret pekar på ett överskott 

om cirka fyra mnkr.  

Bruttoinvesteringarna prognostiseras uppgå till 128 mnkr för 2021. Största investeringen är ovan 

nämnda pågående överföringsledningar.  

Framtiden 

I takt med att kommunen växer ställs krav på VA att bygga ut för att möjliggöra nya exploateringar 

och verksamhetsområden. Projekt som ofta är framtunga och kräver finansiering i form av upplåning 

samt påverkar nivån på taxor och avgifter. Krav från miljö- och hälsomyndigheter innebär också 

långsiktig planering för utbyggnad av andra områden i kommunen. Från och med 2022 övergår 

ansvaret för tidningsinsamling till kommunen och HVAAB. 

 

  

Härryda Vatten och Avfall AB 

(HVAAB) 

Verksamheten i nya bolaget har fortlöpt som 
tidigare och tagit stora kliv i utbyggnaden av 
kommunens VA.  

  2021 2020 

Delår 

31/8-21 

Intäkter, mnkr 118,3 0,0 78,9 

Kostnader, mnkr 114,3 0,0 75,8 

Resultat före 

bokslutsdisp, mnkr 3,9 0,0 3,1 

Tillgångarnas värda 804,4 0,1 749,1 

Soliditet, procent 19 100 20 

Ägarandel, procent 100 100 100 

Antal årsarbetare 26 - 27 

Sjukfrånvaro, procent 5 - 5 
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Uppföljning av finanspolicy 
 

Kommunens finanspolicy anger att förvaltningen tertialvis skall lämna rapport till 
kommunstyrelsen avseende medelsförvaltningen för koncernen. Härryda kommun 
och Härryda Energi AB (HEAB) har ett gemensamt företagskonto, vilket innebär att 
man kan använda likviditeten inom hela koncernen. Kontot administreras av 
kommunen. 
 

 

Kommunen har budgeterat för en långfristig extern upplåning på 1 100 mnkr. Per 2021-08-31 är de 

extrena långfristiga skulderna 900 mnkr och förvaltningen bedömer att en amortering på 50 mnkr 

kommer att ske. Förvaltningen planerar även för att långfristiga lån om 300-400 mnkr skall övertas av 

Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) under året. I dagsläget har kommunen en fordran på 328 

mnkr på bolaget. 

 

Kommunen har gått i borgen för HEAB:s långfristiga upplåning som uppgår till sammanlagt 275 

mnkr. Sannolikt kommer borgen för HVAAB att beviljas med 500 mnkr. Den beviljade borgen till 

Pixbo Tennis om 40 mnkr har inte utnyttjats. 

 

Koncernen har vid behov under året använt krediten som är kopplad till koncernkontot, huvudsakligen 

perioden innan skatteinbetalning. 

 

Under perioden 2021-01-01—2021-08-31 har finanspolicyn i övrigt följts och förvaltningen ser inget 

skäl till att avvikelser skall uppstå under resten av året. 

 

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest och enbart i svensk valuta. Inga finansiella instrument 

har använt 
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Begreppsförklaring 
Anläggningstillgångar  

Fast och lös egendom som kommunen stadigvarande innehar, exempelvis värdepapper, fastigheter och anläggningar.  

Avskrivningar  

Avskrivning innebär att det bokförda värdet av en anläggningstillgång minskas. De sker enligt planmässig värdeminskning 

till följd av ålder och förslitning.  

Avsättningar  

Avsättningar är en ekonomisk förpliktelse vars belopp eller förfallotidpunkt inte är helt bestämd.  

Balanskrav  

Kommunsektorns balanskrav innebär att kommuner och landsting ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna 

överstiger kostnaderna.  

Balansräkningen  

Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut fördelad på tillgångar och skulder.  

Driftredovisning  

Redovisar utfallet av kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året jämfört med budget.  

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder, det vill säga den del som finansierats av egna resultat.  

Kassaflödesanalys  

Beskriver hur årets drift-, investerings- och låneverk-samhet påverkar rörelsekapitalet.  

Finansnetto  

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader, huvudsakligen räntor.  

Investeringsredovisningen  

Beskriver hur investeringsutgifter under året fördelat sig på olika sektorer, jämfört med budget.  

Komponentredovisning  

Avskrivningstiden för en anläggningstillgång ska spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. 

För betydande komponenter måste skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder beaktas. Det innebär exempelvis att en 

fastighet delas upp i flera betydande komponenter, exempel fastighetens stomme, med olika avskrivningstider.  

 

Koncernredovisning  

En koncernredovisning är en redovisning för ett moderföretag (i detta fall Härryda kommun) och dess dotter-företag 

sammanställs som om dessa vore en enda ekonomisk enhet. De koncerninterna transaktionerna mellan tas bort. En 

koncernredovisning innehåller en förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning, en kassaflödesanalys samt 

noter.  

Kortfristiga skulder  

Lån och övriga skulder med en löptid på ett år eller kortare.  

Likviditet  

Beskriver betalningsberedskapen på kort sikt, exempelvis kassa och bankmedel.  

Långfristiga skulder  

Lån och övriga skulder med löptid längre än ett år.  

Nettoinvestering  

Investeringsutgifter minus investeringsinkomster.  

Omsättningstillgångar  

Tillgångar som inte är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav är omsättningstillgångar, till exempel likvida medel och 

kortfristiga fordringar.  

Periodisering  

Fördelning av kostnader och intäkter som ska belasta det år de tillhör.  

Resultaträkningen  

En sammanfattning av årets kostnader och intäkter och visar årets resultat.  

Skatteintäktsutveckling  

Utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning  

Självfinansieringsgraden  

Visar hur mycket av årets investeringar som finansieras med egna medel.  

Soliditeten  

Soliditeten är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Avspeglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Nej

I likhet med tidigare år påträffas avvikelse från
lagkrav och god redovisningssed vad gäller
redovisning av pensionsförpliktelser och
intäktsredovisning vid exploatering. Vår
bedömning är att den felaktiga redovisningen
inte är förenlig med god redovisningssed
samt att den är av betydande storlek.

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning
av delårsrapportens återrapportering
har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss
anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle
vara förenligt med de finansiella mål
som fullmäktige fastställt i budget
2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det prognostiserade
resultatet inte skulle vara delvis förenligt med
de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i
budget 2021.
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

● Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Kommunens dotterbolag har inte varit föremål för granskningen.
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Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2021-10-21 och
fullmäktige behandlar delårsrapporten 2021-11-11. Rapportens innehåll har
sakgranskats av redovisningschef.
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för
perioden uppgår till 180,9 mnkr. Styrelsen har rapporten inom lagstadgad tid till
fullmäktige.

Kommunen avviker mot god sed avseende följande:

Härryda kommun avviker främst mot lag och god redovisningssed avseende
pensionsredovisning, intäktsredovisning kopplat till exploateringsverksamhet,
redovisning av leasingkontrakt samt gällande redovisning av egenupparbetad tid på
projekt kopplat till investeringar.

Kommunen avviker mot lag (LKBR 5 kap 4 §) då de redovisar sina pensionsförpliktelser
enligt den sk fullfondsmodellen, dvs hela pensionsförpliktelsen redovisas som en
avsättning i balansräkningen. Enligt lag så ska pensionsförpliktelser intjänade till och
med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse. Även om påverkan på
resultaträkningen inte är materiell så är påverkan på balansräkningen materiell
(väsentlig). Vald modell för pensionsredovisning är således inte förenligt med lagstiftning
och god redovisningssed.

Likt tidigare år avviker kommunens redovisning från god sed vad gäller intäkter och
kostnader hänförliga till exploatering. Intäkter och kostnader redovisas i
resultaträkningen först när ett exploateringsprojekt slutredovisas istället för successivt.

Kommunen redovisar leasing som operationell istället för finansiell vilket är ett avsteg
från RKR R5. En översiktlig bedömning är att denna avvikelse inte är väsentlig
beloppsmässigt då relativt få lokaler hyrs eller hyrs ut.

Egenupparbetad tid hänförliga till investeringsprojekt redovisas med OH-pålägg istället
för att endast belasta med direkt lön i form av lön, arbetsgivaravgifter och
pensionskostnader. Detta är ett avsteg från RKR som anger att man endast får använda
direkt lön vid egenupparbetade timmar på projekten.

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar redovisas inte enligt god sed, dvs
intäktsförs i enlighet med bestämmelser i RKR R2 (i takt med eventuella villkor förenade
med intäkten fullgjorts).
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning noterar vi att avvikelserna från god
redovisningssed är likartade som tidigare år. Till följd av ovan redovisade avvikelse från
lagstiftning gällande pensionsredovisning bedömer vi att räkenskaperna inte upprättats i
enlighet med god redovisningssed. Avvikelsen gällande pensionsredovisningen strider
mot gällande lagstiftning och bör därmed korrigeras.

I övrigt har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att delårsrapporten för 2021 inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet
kommer att uppfyllas för år 2021.

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

Kommunfullmäktige har beslutat om mål för god ekonomisk hushållning i Budget 2021
med plan 2022-2025. Gällande de två finansiella målen görs en avstämning i
delårsrapporten mot prognos. I avstämningen framgår att målen mäts och analyseras i
rullande fyraårsperioder och utfallen för åren 2018 till 2020 redovisas tillsammans med
prognos för 2021. Båda målen bedöms att uppnås.

I delårsrapporten görs även en avstämning mot årsprognos gällande de fyra
verksamhetsmålen med koppling till god ekonomisk hushållning. Två av målen bedöms
att uppnås och två av målen bedöms att delvis uppnås. Sammantaget prognostiseras
verksamhetsmålen att delvis uppnås. I delårsrapporten redovisas även
indikatorerna/måtten inom respektive mål i en tabell med utfall för året 2018 till 2020
samt prognos för 2021 framgår.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
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2021-10-25

Fredrik Carlsson Gunilla Lönnbratt
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår
av beslutad projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Fredrik Carlsson

2021-10-25 05:52:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gunilla Fredrika Lönnbratt

Gunilla Lönnbratt

2021-10-25 06:40:20 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  2021-10-25 06:40:20 UTCSignerat 2308002 9 / 9Oneflow ID SidaPage 115 of 781



 

 

 

 

 

Godkännande av medfinansieringsavtal 
avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 546, 

Airport city del 4 

14 

2021KS522 
   

Page 116 of 781



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 353  Dnr 2021KS522 

Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på Flygplatsvägen/väg 
546, Airport city del 4  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Härryda 
kommun. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna 
medfinansieringsavtalet. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket är väghållare för Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda angränsar till 
kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4. 
Till följd av kommande exploatering söder om väg 40 och inom Airport city del 4 krävs 
kapacitetshöjande åtgärder på trafikplats Flygplatsmotet, korsningen väg 40/väg 546. 
Åtgärderna innebär ombyggnation av befintlig cirkulationsplats söder om väg 40 samt 
nybyggnation av cirkulationsplats norr om väg 40. Trafikverket har med anledning av detta 
upprättat förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Syftet med 
avtalet är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för genomförandet av 
anläggningarna.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande Flygplatsmotet 

(detaljplan 4, Landvetter flygplats), väg 40 och 546, Härryda kommun 
 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Landvetter 3:178 Airport city, 

del 3 
 Medfinansieringsavtal – planläggning och genomförande Flygplatsmotet, 2015 
 Tillägg till medfinansieringsavtal gällande trimningsåtgärder i Flygplatsmotet, 2019 
 Lägeskarta 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Fortesa Uka Bytyqi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-07   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS522 259 

 

 

Medfinansieringsavtal avseende åtgärder på 
Flygplatsvägen/väg 546, Airport city del 4 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Medfinansieringsavtal mellan Trafikverket 
och Härryda kommun. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna medfinansieringsavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Trafikverket är väghållare för Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda 
angränsar till kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 
1:64 m.fl. Airport city, del 4.  
 
Till följd av kommande exploatering söder om väg 40 och inom Airport city 
del 4 krävs kapacitetshöjande åtgärder på trafikplats Flygplatsmotet, 
korsningen väg 40/väg 546. Åtgärderna innebär ombyggnation av befintlig 
cirkulationsplats söder om väg 40 samt nybyggnation av cirkulationsplats 
norr om väg 40. Trafikverket har med anledning av detta upprättat förslag 
till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och kommunen. Syftet med 
avtalet är att reglera respektive parts åtaganden och finansiella ansvar för 
genomförandet av anläggningarna.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Medfinansieringsavtal – Ställningstagande och genomförande 

Flygplatsmotet (detaljplan 4, Landvetter flygplats), väg 40 och 546, 
Härryda kommun 

 Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för Landvetter 
3:178 Airport city, del 3 

 Medfinansieringsavtal – planläggning och genomförande 
Flygplatsmotet, 2015 
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 Tillägg till medfinansieringsavtal gällande trimningsåtgärder i 
Flygplatsmotet, 2019 

 Lägeskarta 
 
Ärendet 
Trafikverket är väghållare av Flygplatsvägen/väg 546 och väg 40 som båda 
angränsar till kommande kvartersmark inom detaljplan för del av Dansered 
1:64 m.fl. Airport city del 4. Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet och 
är utpekad som en primär transportled för farligt gods. Föreslagen 
exploatering inom Airport city, del 4 samt kommande exploatering söder 
om väg 40 innebär en trafikökning till, från och inom utvecklingsområdet. 
Flygplatsmotet utgör redan idag en känslig punkt eftersom den utgör den 
enda anslutning för den allmänna trafiken till och från flygplatsen.  
 
Parterna har år 2015 och 2019 tecknat medfinansieringsavtal och tillägg till 
medfinansieringsavtal avseende trimningsåtgärder i Flygplatsmotet. 
Trimningsåtgärderna har bl.a. inneburit ombyggnation av påfartsramp och 
en utökning av antal körfält. Åtgärderna kopplade till dessa avtal är 
genomförda och har varit en förutsättning för genomförande av detaljplan 
för Landvetter 3:178 Airport city, del 3 samt detaljplan för Dansered 1:64 
m.fl. Airport city, del 4. Därtill har ytterligare åtgärder bedömts som 
nödvändiga för att möjliggöra genomförande av Airport city del 4.  
 
Under planarbetet för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4, har 
kommunen i samråd med Trafikverket tagit fram utredningsmaterial och 
förslag på kapacitetshöjande åtgärder för trafikplatsen Flygplatsmotet, 
korsningen väg 40/väg 546. Trafikverket har bedömt att föreslagna åtgärder, 
ombyggnation av befintlig cirkulationsplats söder om väg 40 samt 
nybyggnation av cirkulationsplats norr om väg 40, framstår som lämpliga att 
utgå från för fortsatt planering och utbyggnad. Trafikverket har med 
anledning av detta upprättat förslag till medfinansieringsavtal mellan 
Trafikverket och kommunen. Syftet med avtalet är att reglera respektive 
parts åtaganden och finansiella ansvar för genomförandet av 
anläggningarna.  
 
Trafikverket ansvarar för projektering och utbyggnad av anläggningarna. 
Kommunen förbinder sig att betala faktiska kostnader för utbyggnad av 
anläggningarna. Kostnaderna bedöms uppgå till 80 000 000 kr (prisnivå juni 
2021).  Kostnaderna för utbyggnad av anläggningarna bedöms täckas av 
intäkter vid markförsäljning av kommande kvartersmark inom detaljplan för 
Dansered 1:64 m.fl. Airport city, del 4. Kommunen har sedan tidigare 
tecknat exploateringsavtal med Swedavia för genomförande av detaljplan 
för Landvetter 3:178 Airport city, del 3, som reglerar att Swedavia åtar sig 
att betala 22,27 % av kostnaden för ombyggnationen av trafikplatsen. 
Swedavias åtagande begränsas dock till 15 miljoner kronor i 2014 års 
penningvärde.  
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Anders Ohlsson Ria Andersson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
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Datum:  09.8.2021

Lägeskarta
 

1:20 000

±

0 0,5 1 1,5 [km]Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.Page 184 of 781
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 354  Dnr 2021KS521 

Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Marköverlåtelseavtal mellan Härryda kommun och Catena 
Dansered AB. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD) och Roland Jonsson (MP) avstår från att delta i beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Catena Dansered AB och 
Härryda kommun. Marköverlåtelsen innebär att kommunen säljer del av fastigheten Dansered 
1:64 med en sammanlagd yta om cirka 213 350 kvm till Catena Dansered AB för en 
köpeskilling om 188 865 000 kronor.  
  
Catena Dansered AB åtar sig att uppföra byggnader för lager och logistik i enlighet med 
gestaltningsprogram och detaljplanen för del av Dansered 1:64 m.fl. Airport city del 4. Till 
följd av kommande exploatering inom del av Dansered 1:64 ska Trafikverket bygga om del av 
Flygplatsvägen/väg 546 med ny cirkulationsplats och ny anslutning till del av Dansered 1:64. 
Catena Dansered AB har att förhålla sig till det underlag som Trafikverket upprättar för 
ombyggnationen.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021  
 Marköverlåtelseavtal avseende del av Dansered 1:64 samt bilagor 
 Markanvisningsavtal (undertecknat 2019-10-23) 
 Värderingsunderlag 
 Lägeskarta 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Fortesa Uka Bytyqi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-07   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS521 264 

 

 

Marköverlåtelseavtal för del av Dansered 1:64 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Marköverlåtelseavtal mellan Härryda 
kommun och Catena Dansered AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna marköverlåtelseavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Catena 
Dansered AB och Härryda kommun. Marköverlåtelsen innebär att 
kommunen säljer del av fastigheten Dansered 1:64 med en sammanlagd yta 
om cirka 213 350 kvm till Catena Dansered AB för en köpeskilling om 
188 865 000 kronor.  
 
Catena Dansered AB åtar sig att uppföra byggnader för lager och logistik i 
enlighet med gestaltningsprogram och detaljplanen för del av Dansered 1:64 
m.fl. Airport city del 4. Till följd av kommande exploatering inom del av 
Dansered 1:64 ska Trafikverket bygga om del av Flygplatsvägen/väg 546 
med ny cirkulationsplats och ny anslutning till del av Dansered 1:64. Catena 
Dansered AB har att förhålla sig till det underlag som Trafikverket upprättar 
för ombyggnationen.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 september 2021  
 Marköverlåtelseavtal avseende del av Dansered 1:64 samt bilagor 
 Markanvisningsavtal (undertecknat 2019-10-23) 
 Värderingsunderlag 
 Lägeskarta 
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Ärendet 
Förvaltningen har upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Catena 
Dansered AB och Härryda kommun. Marköverlåtelseavtalet ersätter tidigare 
tecknat markanvisningsavtal (undertecknat 2019-10-23). Marköverlåtelsen 
innebär att kommunen säljer del av fastigheten Dansered 1:64 med en 
sammanlagd yta om cirka 213 350 kvm till Catena Dansered AB för en 
köpeskilling om 188 865 000 kronor.  
 
Köpeskillingen baseras på pris om 900 kronor per kvm. I köpeskillingen 
ingår inte anläggningsavgifter för anslutning till allmänna VA-nätet. Del av 
markområdet som belastas med servitut för väg åsätts pris om 0 kronor per 
kvm. Prisnivån om 900 kr per kvm har fastställts efter underlag från tre 
auktoriserade värderingsfirmor som under maj 2021 genomfört 
bedömningar av marknadsvärdet för markområdet. I deras bedömningar har 
hänsyn tagits till markens specifika förutsättningar, detaljplanen, läget och 
marknadsförutsättningar. Jämförelser har gjorts med andra försäljningar av 
likvärda objekt i närtid.  
 
Catena Dansered AB har upprättat ett gestaltningsprogram i samråd med 
förvaltningen. Gestaltningsprogrammet ska fungera som underlag vid 
genomförandet av detaljplanen och tydliggör gestaltningsmässiga 
ambitioner för området. Gestaltningsprogrammet utgör bilaga till 
marköverlåtelseavtalet. 
 
Då försäljningen avser del av fastigheten Dansered 1:64 krävs att 
lantmäterimyndigheten fattar beslut om avstyckning av fastigheten innan 
Catena Dansered AB formellt kan tillträda markområdet. 
Marköverlåtelseavtalet anger dock att kommunen medger förtida tillträde 
för utförande av markförberedande åtgärder. Detta till följd av den 
tidsåtgång som krävs för utförande av markförberedande åtgärder och 
lantmäterimyndighetens kö- och handläggningstider.  
 
Till följd av kommande exploatering inom del av Dansered 1:64 ska 
Trafikverket bygga om del av Flygplatsvägen/väg 546 med ny 
cirkulationsplats och ny anslutning till del av Dansered 1:64. Catena 
Dansered AB har att förhålla sig till det underlag som Trafikverket upprättar 
för ombyggnationen.  
 
Kommunen har under planarbetet utrett förslag på en ny framtida 
väganslutning till ett markområde väster om Flygplatsvägen/väg 546 via en 
bro. För att säkra åtkomsten till del av Dansered 1:64 för att i framtiden 
kunna anlägga väg har kommunen upprättat servitutsavtal för det ändamålet. 
Catena Dansered AB har att förhålla sig till servitutsavtalet i samband med 
genomförandet inom del av Dansered 1:64. 
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Anders Ohlsson Ria Andersson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef
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VÄRDERINGSRAPPORT 
Dansered 1:64 (Del av), Härryda 
 

På uppdrag av: 
Härryda Kommun 

Värdetidpunkt: den 24 maj 2021 

Page 225 of 781



RÄTTSLIGT MEDDELANDE  
”Denna värderingsrapport (“Rapporten”) har upprättats av CBRE Sweden AB (”CBRE”) 
uteslutande för Härryda Kommun (”Kunden”) i enlighet med villkoren i uppdragsbrevet 
daterat den 2021-05-20 (”Uppdraget”).  

Rapporten är konfidentiell och får inte lämnas ut till någon annan än Kunden utan 
CBRE:s skriftliga medgivande. CBRE har tillhandahållit denna Rapport under 
förutsättning att den endast kommer att visas för och användas av Kunden och att ingen 
annan person äger rätt att åberopa den utan CBRE:s uttryckliga skriftliga medgivande.  

För det fall CBRE uttryckligen har godkänt att en annan person än Kunden får åberopa 
Rapporten ska CBRE inte ha ett större ansvar gentemot någon part som åberopar denna 
Rapport än vad de skulle ha haft om sådan part hade varit en gemensam Kund enligt 
Uppdraget. 

CBRE:s högsta sammanlagda ansvar gentemot alla parter, oavsett om det har 
uppkommit under, i samband med eller i enlighet med åberopandet av denna Rapport, 
och vare sig det grundar sig på avtalsförhållande eller annars, genom försummelse eller 
på annan grund, ska ej överstiga det lägre beloppet av (i) 25% av värdet på fastigheten 
vilken Uppdraget avser på dagen för Uppdraget; (ii) eller 25 prisbasbelopp vid 
värdetidpunkten eller; (iii) arvodets storlek.  

Utöver dessa skadeståndsbelopp, i enlighet med detta uppdrag, så ska CBRE inte vara 
ansvarig för någon annan skada, vare sig indirekt, särskild eller som uppstår som en 
konsekvens av denna Rapport, oavsett hur den har orsakats, vare sig det grundar sig på 
avtalsförhållande eller annars, genom försummelse eller på annan grund, som uppstår 
till följd av eller i samband med denna Rapport. Inget i denna Rapport utesluter den 
ansvarsskyldighet som inte kan uteslutas enligt gällande lag. 

För det fall du erhållit denna Rapport, utan att du är Kund, Adressat eller om CBRE inte 
har tillhandahållit Dig denna Rapport (utan CBRE:s skriftliga samtycke) eller om du 
endast fått ta del av denna Rapport för informationsändamål, då kan Du inte förlita Dig 
på Rapporten för något ändamål. I sådant fall är CBRE inte ansvarig för några förluster 
eller skador som kan komma att drabba Dig (oavsett om det är direkta, indirekta eller 
skador som uppkommer som en konsekvens av innehållet i Rapporten) eftersom detta är 
ett obehörigt användande Rapporten. Denna Rapport är endast avsedd att visas för och 
användas av Kunden och då äger ingen annan person eller annat företag någon rätt att 
åberopa eller att förlita dig på denna Rapport, utan CBRE:s uttryckliga skriftliga 
medgivande. CBRE åtar sig inte att lämna någon ytterligare information eller korrigera 
eventuella felaktigheter i Rapporten.  

Inget av uppgifterna i denna Rapport utgör råd om fördelarna med att ingå någon form 
av transaktion på grundval av innehållet i Rapporten. 
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SAMMANFATTNING 

Värderingsobjekt Dansered 1:64 (Del av), Härryda 

Värdetidpunkt den 24 maj 2021 

Rapportdatum den 24 maj 2021 

Uppdragsgivare Härryda Kommun 

Uppdragsbeskrivning CBRE har fått i uppdrag att marknadsvärdera med 
Särskilda förutsättningar fastigheten med angiven 
värdetidpunkt 

Ändamål Internt ändamål 

Typ av Värderare Extern 

Bedömt marknadsvärde med särskilda förutsättningar av Dansered 1:64 (Del av), 
Härryda, vid värdetidpunkten den 24 maj 2021: 

Bedömt marknadsvärde: 1 000 kr/kvm tomtarea 

 

  

Andreas Eckermann 

Senior Director 

RICS Registered Valuer samt av 
Samhällsbyggarna Auktoriserad 
Fastighetsvärderare 
 

CBRE Sweden AB 

 

CBRE – Valuation Advisory 

T:  +46 (0)8 4101 87 00 

www.cbre.se 

Cissi Chong 

Analyst 

Analytiker 
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Innehållet i denna Rapport kan endast åberopas av:  

(i) Adressaterna på Rapporten; eller 

(ii) Parter som har fått ett skriftligt godkännande från CBRE. 

Denna Rapport ska läsas och tolkas i sin helhet och får endast åberopas med 
förbehåll för de friskrivningar och ansvarsbegränsningar som finns i Rapporten. 
Läs igenom den här informationen innan ni åberopar innehållet i Rapporten. För 
det fall ni inte förstår informationen rekommenderar vi att ni söker oberoende 
juridisk rådgivning.  
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INTRODUKTION 
Uppdraget 

Av Härryda Kommun genom Fortesa Bytyqi   har CBRE Sweden AB erhållit uppdraget att 
marknadsvärdera med Särskilda förutsättningar fastigheten Dansered 1:64 (Del av), 
Härryda. Värdebedömningen är utförd under maj 2021 med värdetidpunkt den 24 maj 
2021. 

Det av CBRE bedömda värdet presenteras som kr/kvm tomtarea, färdigställd och 
byggklar mark, samt förutsätter att detaljplan finns.  

Värderingsobjektet har ej besiktigats. 

 

Särskilda Värderingsförutsättningar 

Någon närmare kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, har inte 
utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift eller 
värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara felaktig bör 
värderingen utföras igen med den riktiga informationen. 

Fastigheten har ej besiktigats i samband med detta uppdrag.  

Värdebedömningen grundas i uppgifter som har erhållits från fastighetsägaren, Härryda 
Kommun, som uppger att värderingsobjektet har en areal om ca 210 000 kvm. Det 
förutsätts att detaljplan och bygglov finns som medger logistik och lagerbyggnation med 
en exploateringsgrad på 45%, vilket motsvarar en summerad byggnadsarea om ca 
94 500 kvm. Värderingen förutsätter att värderingsobjektet är fastighetbildat enligt den 
förutsatta detaljplanen vid värdetidpunkten.  

Värdebedömning utgår från att all byggrätt skulle vara möjlig att exploatera ”direkt”, det 
vill säga att hänsyn ej har tagits till sådana ränte- och nuvärdeeffekter som uppkommer 
vid en etappindelning av byggrätten. 

Bedömda byggrättsvärden avser byggrätten (tomtmarken) exklusive anläggnings- och 
anslutningsavgifter för vatten, avlopp, värme, bredband, tele och el m.m.  

Det förutsätts att förekommande belastande rättigheter inte är värdepåverkande. I 
värderingen utgås från att marken inte är behäftad med någon miljöskuld, föreläggande 
av myndighet eller annat fel eller brist. Vidare förutsätts att grundförhållanden anses vara 
normala för området och syftet. 

Det antas vidare att objektet inte belastas av miljöskuld, föreläggande (av myndighet), 
annat fel eller brist än vad som framgår av detta utlåtande. Om besiktning har utförts är 
den ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 
undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 

Värdebedömningen omfattar inte en bedömning av den verksamhet som ämnas 
bedrivas inom fastigheten. Värderingen omfattar endast en bedömning av fastighetens 
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intäkter, kostnader och risk/avkastning utifrån ett fastighetsägar-/investerarperspektiv 
under de förutsättningar som specificerats. 

Värderingsunderlag 
Följande värderingsunderlag har inhämtats utöver material erhållits från 
uppdragsgivaren: 
 

 Utdrag ur fastighetsregistret 
 Kartunderlag 
 Ortsprisdata 
 

Ansvarsbegränsning 

CBRE:s skadeståndsansvar omfattar endast ersättning för direkt skada för fel och 
försummelse. Det omfattar inte indirekt skada såsom utebliven vinst, förväntad 
besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. CBRE:s ansvar 
omfattar inte skada som beror på att felaktiga förutsättningar eller felaktig information 
lämnats till oss vare sig informationen erhållits från uppdragsgivaren eller officiella 
register. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd enligt ovan är förverkad om anspråk på 
ersättning inte framställs skriftligen utan dröjsmål, dock senast ett år efter att uppdraget 
har utförts. CBRE accepterar inget skadeståndsansvar mot annan part än 
uppdragsgivaren för respektive värdeutlåtandes innehåll. För ytterligare information se 
Bilaga ”Allmänna Villkor för Värdeutlåtande” i Uppdragsbrevet. 

Förändringar i marknadsläget 

Värdet i denna rapport representerar CBRE:s objektiva uppfattning av marknadsvärdet. 
Begreppet marknadsvärde avser det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning av 
värderingsobjektet på en fri och öppen fastighetsmarknad. Försäljningen förutsätts ske 
vid värdetidpunkten efter det att fastigheten varit utbjuden till försäljning på för 
fastigheten sedvanligt sätt under en normal marknadsföringstid. 

CBRE rekommenderar att marknadssituationen och värderingarna regelbundet ses över 
och att uppdragsgivaren inhämtar professionell konsulthjälp om värderingsobjektet skall 
avyttras.  

Värderingsstandard 

Värderingen har upprättats i enlighet med senaste Versionen av RICS Valuation – Global 
Standards vilken införlivar internationella värderingsstandard (”the Red book”). Vi kan 
också försäkra att vi har följt Samhällsbyggarnas etiska regler. De fastighetsegenskaper 
som ligger till grund för värderingen är angivna i denna rapport. Värderingen är utförd 
av Andreas Eckermann, RICS Registered Valuer samt av Samhällsbyggarna Auktoriserad 
Fastighetsvärderare och Cissi Chong, Analytiker. Vi bekräftar att vi har tillräckligt med 
lokala och nationella kunskaper om fastighetsmarknaden och har den kompetens och 
förståelse som krävs för att genomföra värderingen på ett fullvärdigt sätt. 
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Oberoende 

De totala intäkterna från uppdragsgivaren (och andra bolag inom samma 
företagsgrupp), inklusive arvodet för det här uppdraget, understiger 5,0 % av de totala 
intäkterna för CBRE Sweden AB. 

CBRE Sweden AB känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag. 

Övrigt 

Det arvode som CBRE erhåller för att utföra denna värdering är ett förutbestämt belopp 
och ej kopplat till fastighetens marknadsvärde. Värderingen finns tillgänglig för tillsyn av 
uppförande hos RICS disciplinnämnd, i enlighet med RICS standard. I händelse av att Ni 
anser att vi inte uppnått de höga krav som vi ställt oss i de tjänster vi tillhandahåller, 
meddela i så fall oss. En skriftlig kopia av vår handlingsplan för klagomål kommer att 
göras tillgänglig på begäran. 

Miljöaspekter 

Förorenad mark eller byggnad 

CBRE har inte undersökt om nuvarande eller föregående användning inom fastigheten, 
eller närliggande fastigheter, innebär miljöstörande effekter på mark eller byggnad. 
Bedömt marknadsvärde förutsätter att inga miljöbelastningar finns.   

Coronaviruset (COVID-19) 

Utbrottet av det nya Coronaviruset (COVID-19), vilket förklarades av 
Världshälsoorganisationen (WHO) som en ”Global Pandemi” den 11 mars 2020, har 
fortsatt att påverka påverkat det vardagliga livet, den globala ekonomin och vissa 
fastighetsmarknader har påverkats av lägre transaktionsvolymer och begränsad likviditet. 
I många länder har resebegräsningar och varierande grader av nedstängning av 
samhällen införts för att undvika en ”andra våg”.  Även om dessa kan innebära ett nytt 
stadium av krisen så bedöms läget inte var lika oförutsägbart som vid det initiala 
utbrottet.   

Pandemin och de åtgärder som vidtagits för att ta itu med COVID-19 fortsätter att 
påverka ekonomier och fastighetsmarknader globalt. Vid värdetidpunkten har dock 
fastighetsmarknader till stor del börjat fungera igen med transaktionsvolymer och andra 
relevanta bevis som återgått till tillräckliga nivåer till vilka det går att göra bedömningar 
att basera värderingar på. Följaktligen, och för att undvika tvivel, anses denna värdering 
inte vara föremål för materiell värderingsosäkerhet (material valuation uncertainty), 
enligt definitionen i VPS 3 och VPGA 10 i RICS Valuation - Global Standards. 

Denna förklarande anmärkning har inkluderats för att säkerställa transparens och för att 
ge ytterligare insikt om det marknadsläge som värderingsutlåtandet upprättades under. 
Med anledning av att nuvarande situation snabbt kan förändras i och med förnyad 
spridning av COVID-19 betonar vi vikten av värdetidpunkten.   

Page 232 of 781



BESKRIVNING AV VÄRDERINGSOBJEKTET 

Objektstyp Mark/Byggrätt 

Fastighetsbeteckning Dansered 1:64 (Del av) 

Distrikt Härryda 

Kommun Härryda 

Upplåtelseform Äganderätt 

Lagfaren ägare Härryda Kommun 

Tomt 210 000 kvm (enligt uppgift av fastighetsägaren) 

 

Plan 

Värderingsobjektet omfattas ii dagsläget inte av någon gällande detaljplan. Det finns 
dock en detaljplan (Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. AIRPORT CITY, DEL 4, 
LOGISTIK OCH LAGER) under arbete som är i granskningsstadiet. Den pågående 
detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering för lager- och logistikbyggnader. 
Värdebedömningen görs under förutsättning att den pågående detaljplanen vinner laga 
kraft utan några större värdepåverkande ändringar och tillåter byggnation för modern 
logistik. 

 

Illustratiounskarta, Källa Härryda Kommun 
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Illustrationsskiss, Källa Catenafastigheter.se 

Servitut mm 

Förekomsten av rättigheter som berör värderingsobjektet har inte utretts inom ramen för 
uppdraget. Eventuellt förekommande belastande rättigheter har förutsatts vara ej 
värdepåverkande. Vidare förutsätts att värderingsobjektet blir utrustat med sådana 
rättigheter som krävs för det nyttjande som planförslaget anger. 

Gemensamhetsanläggning 

Förekomsten av gemensamhetsanläggningar som berör värderingsobjektet har inte 
utretts inom ramen för uppdraget. Eventuellt förekommande 
gemensamhetsanläggningar förutsatts vara ej påverkande för värderingsobjektet. Vidare 
förutsätts att värderingsobjektet blir utrustat med sådana gemensamhetsanläggningar 
som krävs.  

Äganderätt 

Fastigheten är upplåten med äganderätt. Lagfaren ägare är Härryda Kommun.  
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Lägesbeskrivning (Makro) 

Härryda Sverige
Befolkningsmängd 37 977  10 313 447 

Befolkningstillväxt (%) 0,5%  0,8% 
Medelålder 39,3 41,2
Arbetslöshet (%) 3,2%  7,5% 
Medianinkomst (kr) 349 717 288 880
Disponibel inkomst per hushåll (median, kr) 534 400 371 400
Eftergymnasial utbildning (% av befolkningen) 51,5% 42,4%

Arbetsmarknad

Inkomst och utbildningsnivå

Befolkningsutvecklingen har varit positiv 
under den senaste 10-årsperioden med en 
lägre tillväxt än Sverige som helhet.

Andelen personer med eftergymnasial 
utbildning är högre än genomsnittet i 
Sverige. Av invånarna mellan 25 och 64 
år har cirka 16,3 procent en 
eftergymnasial utbildning på under tre 
år och 35,2 procent på tre år eller mer.

Befolkning
Det aktuella värderingsobjektet är beläget i 
Härrydas kommun i Västra Götalands län. 
Kommunen har 37 977 invånare (2019-12-
31), vilket rankar den som nummer 69, av 
290 kommuner, baserat på befolkning.

Utvecklingen på arbetsmarknaden har 
varit neutral de senaste åren med en 
stigande arbetslöshet. Jämförs 
kommunen med Sverige ur ett historiskt 
perspektiv, bedöms arbetslösheten som 
låg.

Varje år rankar Svenskt Näringsliv 
Sveriges kommuners arbetsmiljö. 2019 
rankades Härryda som 10 bästa 
kommun, vilket innebär en bättre 
placering än 2018 då kommunen 
hamnade på plats 15.

Medianinkomsten i kommunen ligger 
över rikssnittet (2019). Även den 
disponibla inkomsten per hushåll 
(medianvärdet) är högre för kommunen 
jämfört med snittet Sverige (2018).

 
Källa: foretagsklimat.se, SCB, Arbetsförmedlingen och Ekonomifakta 
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Lägesbeskrivning (Mikro) och kommunikationer 

Värderingobjektet är beläget i Härryda kommun, öster om centrala Göteborg. 
Värderingobjektet ligger i nära anslutning till väg 40 och Flygplatsvägen. 
Omkringliggande fastigheten karaktäriseras av obebyggd skogsmark och pågående 
utbyggnationer av lager och logistikbyggnader. I närområdet till fastigheten ligger 
Landvetter flygplats, vilket är Västra Götalands största och Sveriges näst största flygplats. 
Från flygplatsen utgår cirka 50 destinationer, över 100 destinationer medräknat charter 
(ej justerat för Covid-19). Flygplatsen har de senaste åren byggts ut med knappt 2 000 
kvm och ytterligare utbyggnader väntar framöver. Visionen för området omkring 
Landvetter är att det ska bli Västsveriges första Airport city med lager- och 
logistikverksamhet, kontor, hotell och handels- och arbetsplatser. Området beräknas 
vara fullt utbyggt 2045 (källa: Swedavia). 

Värderingobjektet ingår i utvecklingen för Airport City i Landvetter som ska profileras mot 
modern lager och logistik med inslag av handel och andra kommersiella lokaler. Den 
nuvarande trafiklösningen i direkt anslutning till värderingobjektet och riksväg 40 ska 
byggas om och expanderas med en ny rondell. Det är även beslutat att Sveriges nya 
höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg ska passera Landvetters flygplats.  

Göteborg är ett mycket bra logistikläge med ett välutvecklat regionalt samarbete kring 
logistik och godsfrågor. Värderingsobjektet är beläget i en kranskommun till Göteborg 
men med närhet till Göteborgs Hamn vilken under flera år har rankats som det bästa 
logistikläget i Sverige. Totalt hanteras cirka 60% av Sveriges containerhandel i hamnen, 
vilket innebär att det är Nordens största import- / exporthamn. Klartecken har också 
getts till en farledsfördjupning som säkrar hamnens förmåga att ta emot de största 
containerfartygen. Göteborgsregionen har länge haft en mycket stark tillväxt vad gäller 
logistiketableringar. Till Göteborgsregionen räknas de 13 kommunerna i nätverket 
Business Region Göteborg BRG, plus Borås. 

Härryda är en del av Stor-Göteborg som rankas som Sveriges bästa logistikläge. 
Avgörande för förstaplaceringen är att Göteborg är Nordens största import- och 
exporthamn, med oceangående direktlinjer och ett 25-tal tågpendlar för järnvägsgods 
till Sverige och Norge. Den välutvecklade infrastrukturen och närheten till såväl väg och 
vatten som flyg främjar regionen och gör att regionen rankats som bästa logistikläge i 
Norden i 15 år i rad. 

De senaste åren har Göteborg fått flera stora logistiketableringar, och många 
spekulationsbyggen, vilket tyder på stark förväntad efterfrågan. Regionen har också fått 
stora nya marktillgångar för logistik i hamnen på Hisingen där närmare en halv miljoner 
kvadratmeter logistikyta öppnas. Göteborg får toppbetyg inom infrastruktur, tillgång till 
logistikkompetens, samarbetsklimat, och mark.  
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Fastighets- och byggnadsbeskrivning 

Klistra in foton i 10x7,5cm

  

Värderingobjektet utgörs av del av fastigheten Dansered 1:64. Fastigheten består till stor 
del av obebyggd tät skog, hyggen och våtmark. Det finns en cirkulationsplats på 
fastighetens västra del. Värderingsobjektet uppskattas grovt till ca 210 000 kvm 
tomtareal och ca 94 500 kvm BYA på uppgifter från fastighetsägaren. På vidare 
uppgifter av fastighetsägaren är även marken kuperad. Markområdet som utgör 
värderingobjektet uppskattas grovt och illustreras av det vitmarkerade området ovan.  
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ÖVERSIKT FASTIGHETSMARKNAD 
Transaktionsmarknaden – Sverige 2021 Q1 

År 2021 inleds med en relativt hög nivå av aktivitet på transaktionsmarknaden. För det 
första kvartalet summeras transaktionsvolymen till drygt 25 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en minskning från både Q1 2020 (60 mdkr) och Q1 2019 (31 mdkr). Värt 
att nämna är att under motsvarande period förra året skedde en särskilt stor affär, dvs 
SBB förvärv av Hemfosa.  

 

Lokala investerare står för en majoritet av transaktionsvolymen. Drygt 30 % av 
transaktionerna har haft en utländsk aktör som köpare under det första kvartalet 2021. 
Andelen utländska investerare uppgick till drygt 7 % under motsvarande period förra 
året. Den genomsnittliga andelen under de senaste 10 åren har varit cirka 18,3 procent 
på årlig basis. Under 2020 stod det utländska kapitalet för cirka 18,6 procent. 
Utländska investerare är aktiva inom de flesta segmenten, men med ett primärt fokus på 
större logistikportföljer, kontorsfastigheter i attraktiva lägen samt större handelsobjekt. 
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Det största segmentet under första kvartalet 2021 var industri- och logistik, som stod för 
37,5 procent av den totala volymen. Bostadssegmentet var det näst största segmentet 
och motsvarande andel uppgick till drygt 23 %. Inga transaktioner inom hotell-
segmentet har hittills skett under första kvartalet.   

ANDEL PER SEGMENT, 2020 VS. 2021 (%) 
TRANSAKTIONSMARKNADEN

10%

12%

38%

23%

18%

Kontor Handel Industri Bostäder Övrigt

2021 Q1

16%

7%

18%

29%

29%

2020 

 

Stockholmsområdet har på helårsbasis historiskt sett utgjort den största andelen av 
transaktionsmarknaden. Under det första kvartalet 2021 är dock ”Övriga Sverige” den 
största marknaden, dvs de orter som är belägna utanför landets tre största städer. En 
anledning till detta är den förhållandevis stora andelen av affärer som sker inom 
industrisegmentet som till stor andel inte är lokaliserat i de tre största städerna. Övriga 
Sverige utgör drygt 58 % av marknaden, Stockholm utgör drygt 33 % av marknaden. 
Resterande andelar utgörs av Göteborg och Malmö. 
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De ekonomiska konsekvenserna som har uppstått till följd av Covid-19 fortsätter att 
påverka fastighetsmarknaden negativt men transaktionsmarknaden har stått sig stark. 
Vissa segment, som Bostäder, Logistik och Samhällsfastigheter ser ett fortsatt stort 
intresse medan investerare är betydligt mer defensiva gällande framför allt 
hotellfastigheter och köpcentrum. Osäkerheten på marknaden bedöms bestå under 
andra halvåret 2021. 
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Logistikmarknaden - Sverige 

Sverige är attraktivt för 
centraliserad logistik i Norra 
Europa eftersom det är den 
största marknaden i Norden. 
Alla stora städer i Norden och 
kustområdena i Polen och 
Tyskland kan nås på mindre än 
12 timmar, och på 24 timmar 
nås cirka 100 miljoner 
människor. Då e-handeln 
fortsätter att växa i norden 
samtidigt som det nuvarande 
logistikutbudet är föråldrat 
skapas förutsättningar för en 
stor efterfrågan på moderna 
logistikfastigheter. 

Lager- och distributionsnav är 
koncentrerade till de södra 
regionerna med väl utvecklad 
infrastruktur och hamnar vilket 
underlättar internationell 
handel. 

Mellan Stockholm, Göteborg 
och Malmö bildas en triangel 

inom vilken största delen av Sveriges varor distribueras. Inom triangeln är 80 procent av 
landets befolkning och verksamheter lokaliserade och här återfinns även Sveriges 
viktigaste hamnar, flygplatser och transportsträckor.   

Sverige är beroende av väl fungerande sjötransporter. Göteborgs Hamn är den största i 
Norden och dagens importvolym är avsedd för mottagare över hela norden. Totalt 
passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel via Göteborgs Hamn 

För att kunna möta framtida volymer är behovet av bra logistikverksamhet och 
lagringsmöjligheter, med goda förbindelser till hamnen, stort. Dessutom kommer Sverige 
att knytas samman med övriga Europa ytterliga 2028 då en fast förbindelse mellan 
Rödby (Danmark) och Puttgarden (Tyskland) förverkligas. Den 18 km långa Fehmarn 
Bält tunneln kommer resultera i 2 timmar kortare restider vilket förväntas gynna södra 
Sveriges logistik.  
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Läge 

NR LÄGE NR LÄGE
1 Storgöteborg (1) 14 Katrineholm/Nyköping (14)
2 Helsingborgsregionen (2) 15 Västerås/Köping (16)
3 Örebroregionen (3) 16 Värnamoregionen (15)
3 Östgötaregionen (4) 17 Trestadsregionen (17)
5 Jönköpingsregionen (5) 18 Uppsala/Heby (19)
6 Eskilstunaregionen (8) 19 Umeåregionen (22)
6 Stockholm Nord (7) 19 Nordöstra Skåne (18)
8 Malmöregionen (6) 21 Sydostregionen (22)
9 Stockholm Syd (10) 22 Ystad/Trelleborg (19)
10 Mellansverige (9) 23 Sundsvallregionen(19)
10 Halmstadregionen (10) 24 Ulricehamn (22)
12 Växjöregionen (12) 25 Karlstad/Kristinehamn (25)
13 Skaraborg (13)
Källa: Intelligent Logistik 2021

Logistiklägen 2021

 

Den svenska branschtidningen Intelligent Logistik utger en årlig lista över Sveriges bästa 
logistiklägen. Centrala Sverige dominerar listan. 

Hyres- och vakansnivåer 

Logistikvakanserna befinner sig på en låg nivå och uppgår till 2,9% per värdetidpunkten 
i Göteborgsregionen. Det råder en generell brist på moderna logistikfastigheter och 
obalansen mellan utbud och efterfrågan i de bästa lägena har lett till låga vakansnivåer. 
Andelen projekt som startas på spekulation är dock fortsatt låg och främst lokaliserat till 
Stockholm och Göteborg. Typiskt sett tecknas hyresavtal på långa kontrakt, mellan 10 – 
15 år är vanligt för nyproducerade logistikfastigheter.  

Efterfrågan på moderna skräddarsydda logistikfastigheter är särskilt hög då allt fler 
hyresgäster efterfrågar en hög standard i enlighet med deras verksamhet. Med moderna 
logistikfastigheter avses i första hand de som uppförts från och med 2005. Även om 
vakanserna är låga och efterfrågan stor bör det noteras att ledtiderna ofta är ganska 
långa fram till att en vakant yta blir uthyrd. 

Hyresutvecklingen inom logistiksegmentet har i varit svag de senaste åren där en 
prispress från nya etableringar lett till hög konkurrens. Det finns dock undantag i 
Stockholm och Göteborg där det råder brist på exploaterbar mark. I etablerade 
logistikhubbar som Jönköping, Borås och Helsingborg har till och med sjunkande 
hyresnivåer observerats eftersom fastighetsutvecklare har lyckats att reducera 
produktionskostnader och förfinat byggprocessen. Det har även blivit vanligare att 
hyresgäster äger markanvisningen och kan på så sätt konkurrensutsätta entreprenaden 
för en lägre hyra.  
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Storleken på fastigheten påverkar tydligt hyresnivåerna, större terminaler hamnar ofta i 
intervallet SEK 400 – 700 per kvm, medan skräddarsydda objekt, likt terminaler eller kyl- 
och frysanläggningar, i bästa läge kan nå upp till nivåer omkring SEK 1 000 per kvm 
eller högre  

Ägarbilden 

För logistikbyggnader som är produktions- och distributionsbyggnader där syftet är att 
förvara produkter från den egna produktionen för vidare utveckling alternativt 
distribuering vidare ut till marknaden så begränsas ofta ägarbilden till egenanvändare. 

För renodlade distributionsbyggnader med det främsta syftet att lagra och distribuera 
importerade varor till grossister och konsumenter via antingen traditionella lager (DC, 
Distribution Center) eller terminaler (CD, Cross-Dock) så är ägarbilden mer varierad. En 
stor del av fastigheterna ägs av lokala fastighetsinvesterare men det finns även svenska 
fastighetsbolag och internationella investerare på logistikmarknaden. Under det första 
halvåret 2019 har ett flertal större transaktioner ägt rum inom segmentet, med utländska 
köpare. En stor trend under många år på den svenska logistikmarknaden är 
centraliseringen, vilket innebär färre men större byggnader (över 10,000 kvm). Denna 
typ av produkter har ofta tilltalat det utländska kapitalet som stått för en majoritet av 
förvärven de senaste åren.   

Yield 

Industri- och logistiksegmentet har tydligt ökat i andel av transaktionsvolymen de senaste 
åren. Under 2020 uppgick transaktionsvolymen inom segmentet till SEK 30 Mdr, 
motsvarande 17 % av transaktionsvolymen. Det är något lägre än förgående år då 
transaktionsvolymen motsvarade 36 mdr. Andelen av totala transaktionsvolymen om 
17% är dock densamma vilket är en ökning från 2018 då industri- och logistiksegmentet 
motsvarade 13 % av den totala transaktionsvolymen, och år 2017 motsvarade 14 %.  
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Förklaringen till ökningen i transaktionsvolym är delvis ett par större rikstäckande 
portföljer som sålts. Just för större portföljer har efterfrågan varit enormt stor vilket 
återspeglat sig i avkastningskraven. Idag finns noterade försäljningar om 4% på 
portföljnivå. För enstaka fastigheter har yieldnivåer länge legat omkring 4,5% men ett 
paradigmskifte kan anas med försäljningen av Mathem i södra Stockholm under 
december 2020. Enligt rapporteringar skall yielden motsvara omkring 4%. Trenden är 
fortsatt sjunkande yielder och vi har kännedom om flera pågående affärer där 
guidningen ligger under 4%.  
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VÄRDEBEDÖMNING 
Logistikmarknaden anses idag vara en mycket intressant investeringsmarknad och är 
idag en betydligt mer mogen marknad än för bara 10 år sedan. Under fjolåret med 
inflytande av den pågående pandemin och flera internationella aktörers pågående 
etablering i Sverige har intresset för logistik ökats ytterligare. Möjligheten att förvärva 
fastigheter med långa avtal med säkra hyresgäster har lockat institutionella placerare 
tillsammans med fonder vilket driver avkastningskraven nedåt. Värderingsobjektet är 
beläget inom regionen för ett av Sveriges främsta logistikläge.  

Inom Göteborgsregionen erhålls bästa logistikläge i Göteborgs kommun. Den senaste 
försäljningen inom Göteborgs kommun vi känner till är ett förvärv i Sörreds logistikpark. 
Området utvecklas genom ett JV bildat av Platzer och Bockasjö bildat i april 2020. 
Detta bolag förvärvade mark om ca 254 000 kvm från Platzer till ett pris på ca 238 
MSEK, motsvarande ca 940 kr/kvm tomtarea. Sörred är ett mycket gott logistikläge men 
hänsyn ska tas till att förvärvet var från Plazer till ett JV som ägs till 50% av Platzer. Detta 
innebär att priset rimligen kan tänkas vara högre vid förvärv med två ingående parter 
som är helt oberoende av varandra. Vid grundandet av ett JV så får även Platzer tillgång 
till Bockasjös logistikexpertis vilket även det borgar för ett lägre pris på marken. CBRE 
har även kännedom om ett ytterligare förvärv med samma parter och upplägg under 
september 2020 gällande ett markområde om ca 53 500 kvm, med ett pris 
motsvarande ca 1 000 kr/kvm.  

Ett annat förvärv som är intressant för bedömningen är fastighetskontorets förvärv av 
Järnbrott 168:1 från Kungsleden i Göteborgs kommun. Av kommunala dokument går 
att utläsa att tomten om 15 000 kvm avses användas som bussdepå av Västtrafik. Vid 
förvärvet prissattes marken till 1 100 kr/kvm. Tjänsteutlåtandet är daterat 2018-09-24. 
Det bör understrykas att det var 2,5 år sedan och att det har hänt mycket inom 
logistiksegmentet sedan dess. Det råder brist på mark inom Göteborg med omnejd vilket 
kan leda till att priserna pressas upp ännu högre framöver. Det finns enbart ett fåtal 
aktörer kvar med mark för industri/logistik-ändamål inom Göteborgs kommun, bland 
annat NCC, Platzer och Castellum. Ingen aktör har dock visat sig villig att avyttra någon 
mark. Vidare har Göteborgs Hamn logistikmark i sin ägo vid Halvorsäng. Denna mark 
är dock avsedd endast för verksamheter som främjar hamnens verksamhet.  

Under 2015 köpte Bockasjö och Swedavia in mark till ett JV vid Landvetter för 600 
kr/kvm. CBRE har kännedom om att det till det priset tillkom omfattande markkostnader, 
vilket resulterar i en total investering omkring 1 000 kr/kvm för byggklar mark. Skulle 
marken säljas idag skulle den sannolikt betinga ett högre pris. I området finns idag även 
byggklar mark som enligt uppgift skall vara värdesatt till omkring 1 600–1 700 kr/kvm 
men för något mindre tomter. Sammantaget berättar försäljningarna om att prisnivån 
idag för bästa logistiklägen intill Landvetter borde ligga högre än 1 000 kr/kvm.  
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Inom Härryda har vi kännedom om att antal försäljningar av industrimark sedan 2017 
där kommunen har varit säljare. Försäljningarna presenteras nedan.  

DATUM KOMMUN
ADRESS 

(OMKRING) FASTIGHET TYP TOMTAREA PRIS (TKR) KR/KVM KÖPARE SÄLJARE
2019-10-23 Härryda Fläskebovägen Bårhult 1:123 Industri 18 554          12 060      650       Specma AB Härryda kommun 
2019-04-11 Härryda Björröd 1:191 Industri 21 830          7 641        350       LC Development Fastigheter 12 AB Härryda kommun
2018-12-18 Härryda Björröd 1:191 Industri 19 750          6 913        350       Kvarnbäckens Betong AB Härryda kommun
2018-08-16 Härryda Gröenvägen Bårhult 1:116, 1:117 Industri 7 594            2 658        350       Bårhult Landvetter Fastighets AB Härryda kommun
2018-03-05 Härryda Bårhult 1:112 Industri 4 300            2 365        550       Holmantia Fastigheter AB Härryda kommun 
2018-03-05 Härryda Fläskebovägen Bårhult 1:112 Industri 7 860            5 109        650       Jeskilsson Fastigheter Härryda kommun
2017-12-19 Härryda Bårhult 1:112 Industri 10 466          6 803        650       Bårhults Utvecklings AB Härryda kommun
2017-11-20 Härryda Bårhult 1:112 Industri 6 157            2 155        350       Er-Jill Fastighets AB Härryda kommun
2017-11-20 Härryda Bårhult 1:112 Industri 3 257            2 117        650       Lijonida Fastighets AB Härryda kommun
2017-11-20 Härryda Bårhult 1:112 Industri 4 162            2 705        650       FPA Fastigheter AV Härryda kommun
2017-11-20 Härryda Fläskebovägen Bårhult 1:112 Industri 6 905            5 524        800       Weatherproof Family AB Härryda kommun  

Totalt är det 11 försäljningar som ligger inom intervallet 350 – 800 kr/kvm med ett snitt 
om 545 kr/kvm. Försäljningarna varierar i storlek, läge och pris. Samtliga försäljningar 
är belägna i Björröd eller Bårhult. 

De noterade försäljningarna ovan indikerar på högre prisnivåer inom Bårhult än inom 
Björröd. Detta beror dels på att Bårhult har närmre till Göteborg men också på att 
marken i Björröd kräver mer omfattande markarbeten för att bli färdigställd och 
byggklar. Bland försäljningarna ovan skiljer sig även priset beroende på avståndet till en 
större väg. Även om inga avslut ännu gjorts på högre nivåer i Bårhult så har vi fått 
indikationer från marknaden på att prislistan där sannolikt justerats till 900 kr/kvm TA för 
en tomt som marknaden skall ha visat intresse för. Priserna ovan bör studeras med ett 
påslag. Presenterade försäljningspriser ovan är till ej byggklar mark, det vill säga utöver 
kostnader per TA tillkommer anläggningskostnader för att färdigställa marken. 
Omkringliggande mark till försäljningarna är till stora delar obebyggd skogsmark.  

I bästa läge i Göteborg idag råder det relativ koncensus på marknaden att markpriserna 
återfinns runt 2 000 – 2 500 kr/kvm TA. CBRE har kännedom om en tomt i bästa läge 
där förvärv diskuterats inom detta intervall. Vidare så har vi kännedom om mark som 
värderas till dessa nivåer i bästa läge i Göteborg även om det inte är bevis i form av 
gjorda försäljningar. 

Det kan även nämnas att i Borås, Viared, har mark tidigare försålts efter prislista. Mark 
med skyltläge har försålts för 650 kr/kvm TA och mark längre in i området för 550 
kr/kvm. Marken som sålts har varit grovplanerad av kommunen. Efterfrågan har dock 
varit stor och marken är idag slut. Skulle marken i stället ha försålts på den öppna 
marknaden är CBREs bedömning att den skulle generera ett högre pris.  
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Värderingsobjektet är beläget i nära anslutning till Väg 40, Flygplatsmotet och ingår i 
visionen för Airport City intill Landvetters flygplats, vilket bedöms ha ett mycket bättre 
läge än försäljningarna i Björröd och Bårhult. Värderingsobjektets läge inom Airport City 
intill Landvetters flygplats bedöms vara ett prime-läge. Värderingsobjektets nuvarande 
markförhållanden som kräver markarbeten innan byggstart är dock jämförelsebara med 
ortsprismaterialet inom Björröd.  

Med hänsyn till värderingobjektets läge och ortsprismaterialet som har presenterats ovan 
inom Bårhult med prisindikationer på ca 900 kr/kvm TA, inom Göteborgs kommun med 
försäljningar på över 1 000 kr/kvm TA och värderingar långt där över. Ytterligare 
indikationer på ca 1 600–1 700 kr/kvm TA finns vid Landvetter även om det främst 
avser mindre tomter. Sammantaget bedöms marknadsvärdet återfinnas inom intervallet 
1 000 - 1 250 kr/kvm TA.   

 

Exploateringsåtaganden  

I föreliggande fall åligger det köparen att anlägga och förvalta övrig infrastruktur i form 
av vägar och VA-ledningar som behövs för den kommande exploateringen inom 
kvartersmarken. CBRE har varit i kontakt med några exploatörer som inte säger sig ha 
varit med om detta upplägg tidigare. Vid försäljningen av mark vid Hisingen Logistik 
Park förband sig dock aktörerna att vara med att bekosta viss utbyggnad av 
infrastrukturen med bland annat en ny av/påfart till Hisingleden. Att åta sig ansvar att 
även sköta vägar och infrastruktur verkat dock vara ett åtagande som de flest sällan 
träffat på tidigare. Något ortspris för att påvisa skillnaden med och utan 
exploateringsantagande finns således inte. Kostnaderna bedöms dock i det stora hela 
inte vara allt för betungande men att de bör betraktas som en viss negativ faktor.  
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Sammanfattande bedömning 

Det råder brist på logistik- och industrimark i Göteborgsregionen i förhållande till den 
stora efterfrågan. Detta har resulterat i att vi idag har höga priser för logistikmark inom 
Göteborgs kommun och andra prime-lägen (inklusive Landvetter flygplats). 
Logistiksegmentet är extremt hett just nu bland investerare och yielderna på färdiga 
produkter vid försäljning är idag under 4%.  

I bästa läge i Göteborg pratas det ofta om nivåer upp till 2 500 kr/kvm TA samtidigt 
som vi sett försäljningar i Stockholm om nästan 3 000 kr/kvm TA.   

Värderingsobjektet har en exploateringsgrad om 45% vilket är något under de 
sedvanliga 50% men avvikelsen anses vara så pass ringa att den faller under vad som 
anses vara normalt och ingen prisjustering anses befogad.  

En tänkt köpare kommer att åtnjuta ett större exploateringsansvar med framförallt 
framtida förvaltning av infrastruktur som ej anses vara marknadspraxis. Således bör 
värdet justeras något.  

Ortspriset pekar på ett markpris omkring 1 000 – 1 250 kr/kvm och sannolikt i det 
högre intervallet givet en rusande marknad. Med hänsyn tagen för exploaterings 
antaganden bör anser vi dock det befogat att värdet hamnar i det lägre intervallet.  

På basis av de särskilda förutsättningar som föreligger för värderingsobjektet, samt 
redovisat ortsprismaterial bedöms marknadsvärden per värdetidpunkten den 24 maj 
2021 uppgå till: 

1 000 kr/kvm tomtarea 

All värdebedömning är förknippad med en viss osäkerhet men det kan påpekas att 
värdering av mark/byggrätter är behäftat med ett större osäkerhetsintervall än normalt
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CBRE Sweden AB, org.nr. 556446-8618 

CBRE Sweden AB – ALLMÄNNA VILLKOR  
 
 

1. INLEDNING 

1.1 I dessa Villkor kallas CBRE Sweden AB ”vi”, ”oss” eller ”vår” och kunden 
med vilken vi ingår avtal om tjänster kallas ”ni” och ”er”.  

1.2 Vårt ansvar är endast gentemot er och vi kommer att utföra våra tjänster 
med den rimliga noggrannhet, kompetens och aktsamhet som förväntas 
av behöriga och kvalificerade personer inom de relevanta områdena och 
som har erfarenhet av att utföra sådana tjänster och kommer vid vart 
tillfälle att agera i god tro. 

1.3 Detta avtal är mellan er och CBRE Sweden AB. Ingen tjänsteman, chef, 
anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB kommer att ingå avtal 
direkt med er eller personligen åta sig juridiskt ansvar gentemot er 
avseende arbetet som utförts på uppdrag av CBRE Sweden AB. All 
korrespondens och annan dokumentation som skickas till er under 
uppdraget ska i allt väsentligt anses ha skickats på uppdrag av CBRE 
Sweden AB.  

1.4 Våra tjänster och avgifter finns angivna i Uppdragsbrevet.  

1.5 Villkoren för vårt uppdrag är bindande för er och för oss och kan endast 
ändras genom en mellan oss skriftlig överenskommelse som är skriftligen 
godkänd av era behöriga firmatecknare samt en av våra Directors eller 
behörig firmatecknare som har undertecknat vårt uppdragsbrev. 

 
2. AVGIFTER OCH KOSTNADER  

2.1 För det fall det förekommer någon väsentlig ändring i uppdragets 
omfattning, kommer vi skriftligen komma överens med er om en tilläggs- 
eller alternativ avgift.  

2.2 Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska ni, utöver våra 
avgifter, ansvara för samtliga skäligt upparbetade direkta utgifter 
inklusive, utan begränsning, utgifter för reklam, kopiering, tryckkostnader, 
mailshots, signboards, fotografering, mottagningar, utskrifter av ritningar, 
bud, resor, övernattning mm, samt allt slags marknadsföringsmaterial.  

2.3 Om vi ansvarar för att ta fram marknadsföringsmaterial ska vi inhämta 
kostnadsförslag för marknadsföringsmaterialet samt inhämta ert 
godkännande innan vi ådrar oss kostnaden.  

2.4 Samtliga offererade avgifter i vårt uppdragsbrev är exklusive moms, vilket 
kommer att läggas till enligt gällande räntesats. Moms ska även betalas 
av er på utlägg och andra belopp, i förekommande fall.  

2.5 För det fall vårt uppdrag av någon anledning avslutas, förbehåller vi oss 
rätten att ta betalt för utfört arbete (även om det inte är slutfört) i enlighet 
med den överenskomna avgiften för uppdraget eller enligt senare 
överenskomna versioner av avtalsvillkoren.  

 
3. BETALNING 

3.1 Våra fakturor förfaller till betalning enligt de betalningsvillkor som anges 
på fakturan.  

3.2 Vid försening av betalning förbehåller vi oss rätten att debitera ränta i 
enlighet med Räntelagen (1975:635) samt ta betalt för alla skäliga 
indrivningskostnader som vi har upparbetat i samband med inkassering 
av utestående betalningar som ni är skyldiga oss.  

 
4. KVALITETSKONTROLL OCH KLAGOMÅLSFÖRFARANDE 

4.1 En ökad tillfredsställelse hos kunderna och en fortsatt förbättring är 
grundläggande förutsättningar för vårt system och vi kommer att sträva 
efter att förse er med förstklassig personlig service.  

4.2 Meddela oss om ni anser att vi inte uppnår den höga standard som vi har 
satt när vi tillhandahåller tjänsterna. Vårt klagomålsförfarande omfattar 
en fullständig utredning av alla klagomål som vi tar emot och har 
utformats i enlighet med Royal Institution of Chartered Surveyors (”RICS”) 
etiska regler. Kopia av vårt klagomålsförfarande finns tillgänglig på 
beställning.  

 
5. ANSVAR 

5.1 All information som vi har tagit emot, eller kommer att ta emot, från er 
eller era representanter har ansetts, eller kommer att anses, fullständig 
och korrekt om inte annat anges.  

5.2 I samband med detta uppdrag ska inte något utesluta eller begränsa en 
parts ansvar för dödsfall eller personlig skada som orsakats av den 
partens oaktsamhet, eller för missvisande information som lämnats i 
bedrägligt syfte.  

5.3 Ingen part i uppdraget ska vara ansvarig gentemot den andra parten för 
i) några indirekta eller särskilda förluster eller skador, följdförluster eller 

följdskador, oavsett hur dessa uppkommer, vare sig inomkontraktuellt, 
utomkontraktuellt, genom försumlighet eller på annan grund eller  

ii) förlust av vinst, förlust av kontrakt, förlust av inkomst, ökade kostnader 
och utgifter eller slösaktiga utgifter, vare sig direkta eller indirekta. 

5.4 Part ska ej vara ansvarig gentemot den andra parten för brist eller 
försening vid utförandet av dess skyldigheter enligt uppdraget då en 
sådan brist eller försening är på grund av faktorer utom rimlig kontroll.  

5.5 Vårt maximala sammanlagda ansvar gentemot er till följd av, eller i 
samband med, detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, 
genom försumlighet eller på annan grund) oavsett hur det uppkommer, 
ska inte under några omständigheter överstiga det lägre av: (i) 25% av 
värdet på den fastighet som uppdraget avser (vid tidpunkten för detta 
uppdrag samt på grundval av det som anges i uppdraget eller, om inget 
anges, marknadsvärdet enligt RICS:s definition); eller (ii) ett belopp 
motsvarande CBRE Sweden AB:s arvode för utförandet av Uppdraget; 
eller (iii) 1 gånger prisbasbeloppet eller dess motsvarighet på dagen för 
värderingen. 

5.6 Vi har inget ansvar för eventuella förseningar eller misslyckande att 
tillhandahålla tjänsterna i enlighet med detta uppdrag i den mån att en 
sådan försening eller ett sådant misslyckande orsakas av antingen er eller 
en tredje part för vilken ni är ansvarig. Ifall vi är ansvarig part tillsammans 
med andra, ska vårt ansvar begränsas till den andel av förlusten som 
rimligen kan tillskrivas oss under förutsättning att alla andra parter betalar 
den förlustandel som hänförs till dem (oavsett om de gör det eller ej). 

5.7 Ni godkänner att ni ej kommer att framställa något krav med anledning 
av detta uppdrag (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt, genom 
försumlighet eller på annan grund) gentemot någon tjänsteman, chef, 
anställd, medlem eller konsult på CBRE Sweden AB.  

 
6. DOKUMENT 

6.1 Om inte annat uttryckligen anges i vårt uppdragsbrev, ska samtliga 
immateriella rättigheter i alla rapporter, ritningar, konton och annan 
dokumentation som har upprättats (”Dokumenten”) eller framställts av oss 
i samband med uppdraget (inklusive utan begränsning kalkyler, 
databaser, elektronisk post eller någon annan elektroniskt framställd eller 
bevarad dokumentation) tillhöra oss.  

6.2 Vi beviljar er härmed en oåterkallelig, royaltyfri, världsomfattande licens 
att använda, kopiera och reproducera Dokumenten. Vi ska ej vara 
ansvariga för Dokumentens användning i annat syfte än vad de var 
avsedda för.  

6.3 Ni har ej tillåtelse att inkludera Dokumenten eller någon del därav i ett 
prospekt eller annan publikation. I händelse att vi, skriftligen, samtycker 
till att ni hänvisar till något av Dokumenten i ändamål avsedda för 
granskning av andra parter, får ni inte distrubuera, arkivera eller på annat 
sätt göra sådant material tillgängligt förrän ni har försett oss med 
fullständiga kopior av det ni avser göra tillgängligt samt fått vårt skriftliga 
godkännande. Ni är ersättningsskyldiga gentemot oss för eventuella 
kostnader och utgifter, inklusive advokatkostnader, som uppkommer till 
följd av juridisk granskning av det material ni ska göra tillgängligt. Om ni 
begär vårt godkännande för att använda eller publicera Dokumenten eller 
någon del däri (inklusive alla värderingar som finns i dem) för tredje part 
måste ni ge oss ett prov på text och layout och identifiera det avsedda 
forumet och mottagarna. Om vi godkänner utgivningen får ni inte avvika 
från det vi godkänt.  

 
7. UPPHÖRANDE 

7.1 Våra tjänster i enlighet med uppdragets villkor ska upphöra i någon av 
följande situationer:  

7.1.1 När arbetet är slutfört; eller 

7.1.2 Om båda parter anser att det inte ligger i parternas bästa intresse att vi 
fortsätter att agera på ert uppdrag; eller 

7.1.3 Om ni inte betalar våra fakturor när de förfaller till betalning, eller vi 
skäligen förutser att så blir fallet; eller 

7.1.4 Med omedelbar verkan om antingen ni eller vi blir föremål för sanktioner 
eller där det skulle komma att vara olagligt eller strider mot de andra 
parternas intressen att fortsätta arbeta tillsammans; eller 

7.1.5 Om någon av oss blir insolventa, eller att en konkursförvaltare, likvidator, 
förvaltare eller tvångsförvaltare har utsetts; eller  

7.1.6 Om någon av oss upphör eller hotar med att upphöra med sin 
verksamhet.  

 
8. TILLÄGGSVILLKOR 
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Allmänna villkor (sid 2 av 2) 
 

CBRE Sweden AB, org.nr. 556446-8618 

8.1 Endast värderingsuppdrag – Vid värdering av en fastighet eller en 
fastighetsportfölj på uppdrag av er hänvisas till bifogade Tilläggsvillkor för 
Värderingsuppdrag.  

 
9. PENNINGTVÄTTSBESTÄMMELSER 

9.1 Vi har enligt lag en skyldighet att utföra obligatorisk rapportering, 
registerföring och processer för kundidentifiering. Vi kommer att försöka 
att kontrollera era uppgifter elektroniskt, inklusive, i förekommande fall, 
identifiera era moderbolag, större aktieägare, verkliga huvudmän och 
styrelsemedlemmar. I vissa fall kan vi behöva be er om viss dokumentation 
för att säkerställa att vi följer reglerna. Då sådan information efterfrågas 
ska ni förse oss med den omgående så att vi kan fortsätta att 
tillhandahålla er våra tjänster. Vi ska ej vara ansvariga gentemot er eller 
någon annan part för någon försening eller försummelse i utförandet av 
tjänsterna som kan orsakas av vår skyldighet att följa sådana krav.  

9.2 Ni representerar, åtar er och garanterar att alla pengar i er ersättning för 
vårt uppdrag (om sådana finns) härrör från legitima källor och inte är 
relaterade till intäkter från brott, penningtvätt eller annan olaglighet, 
varken direkt eller indirekt.  

 
10. ALLMÄNT 

10.1 Vi ger inte juridisk rådgivning. Vid behov bör ni söka juridisk rådgivning 
från era advokater. Vi har inget ansvar för innehållet i erhållen juridisk 
rådgivning.  

10.2 Vi innehar en yrkesansvarsförsäkring (vilken är tillgänglig på begäran).  

10.3 Vi följer Dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt Lag (2018:218) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning i dess 
lydelse med anledning av era personuppgifter. Om ni kräver att vi 
behandlar personuppgifter under uppdragets gång (där ni är 

personuppgiftsansvariga och vi är personuppgiftsbiträde) ska 
bestämmelserna i bilagan ”Bilaga för databehandling” gälla. 

10.4 Parterna i uppdraget ska erbjuda det samarbete som krävs för att 
säkerställa att alla parterna följer svensk lag. Vi kan inte tillhandahålla 
några tjänster som kan innebära brott mot tillämpliga lagar eller få oss 
eller våra dotterbolag att bryta mot någon sanktion, förbud eller 
begränsningar enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner eller enligt några 
andra handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar.  

10.5 Samtliga diskussioner vi håller med er, rådgivning vi ger er och 
dokumentation som ni förser oss med ska hållas konfidentiella om inte 
annat överenskommits, bortsett från transaktionsdata som delas med 
kreditvärderingsinstitut och tredjeparts fastighetsdatatjänstföretag för 
ändamål som inkluderar statistisk rapportering om branschtrender. 

10.6 Båda parter är överens om att inte något av uppdragets villkor ska 
verkställas av tredje man  

10.7 Om vid något tillfälle någon del av uppdraget anses ogiltig eller blir 
ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar av någon anledning, ska den 
delen anses utesluten från uppdraget. Giltigheten eller verkställbarheten 
av de övriga delarna av uppdraget ska inte på något sätt påverkas eller 
försämras till följd av den uteslutningen.  

10.8 Uppdraget, samt alla frågor eller tvister som uppkommer till följd av eller 
i samband med Uppdraget (kontraktsrelaterade eller icke-obligatoriska, 
såsom skadestånd utom avtalsförhållanden, för brott mot författning eller 
förordningar, eller annat) ska vara underkastade och tolkas enligt svensk 
lag och den exklusiva behörigheten för domstolarna i Sverige.  

10.9 Detta avtal utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare 
avtal, löften, garantier, framställningar och förståelser mellan dem, 
antingen skriftliga eller muntliga som rör detta uppdrag.  
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CBRE Sweden AB, org.nr. 556446-8618 

1. Bilaga för databehandling  

 
1.1 Bestämmelserna i detta tillägg (Bilaga för databehandling) utgör en del av villkoren för vårt uppdrag i den utsträckning som 10.3 i de Allmäna 

Villkoren gäller.   
1.2 För denna bilaga:  
1.2.1 Lagar om “Dataskydd” avser EUs lagar om dataskydd och lagarna I andra stater och territorier som skapar och reglerar väsentligen 

liknande begrepp och juridiska principer i samband med behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter; 
1.2.2 EUs lagar om dataskydd avser EUs allmänna dataskyddsförordning 2016/679 ("GDPR") och all lagstiftning som gäller i EU-länder från 

tid till annan som implmenterar GDPR och; 
1.2.3 "registrerad", “personuppgifter”, “känsliga personuppgifter”, “samtycke”, “personuppgitsansvarig”, “personuppgiftsbiträde” och 

“behandling” avser de begrepp, roller och aktiviteter som definieras i EUs lagar om dataskydd. 

1.3 Vi räknar med att samla in och behandla personuppgifter för relevanta affärskontakter och representanter för er (och i förekommande fall 
även andra bolag i er koncern) i samband med de produkter och tjänster vi tillhandahåller, inklusive namn, e-postadresser och 
telefonnummer. Vi kommer att behålla den informationen medan vi har ett affärsförhållande med er (eller i tillämpliga fall andra 
medlemmar i er koncern) i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster till er (och de medlemmar i din grupp) och för att hantera vårt 
förhållande till er (och sådana andra medlemmar i er koncern), som kan inkludera att kontakta dig gällande nya eller andra produkter 
och tjänster vi kan erbjuda från tid till annan. 

1.4 Vi ska: 

1.4.1 Behandla personuppgifterna endast med dokumenterade instruktioner från dig, inklusive överföring av personuppgifter till 
ett tredje land eller en internationell organisation, såvida det inte krävs av EU eller nationell lagstiftning i en EU-medlemsstat 
till vilken vi är föremål. I sådant fall ska vi informera dig om det lagliga kravet innan behandlingen, såvida inte den lagen 
förbjuder sådan information av viktiga skäl för allmänt intresse; 

1.4.2 Säkerställa att personer som har behörighet att behandla personuppguifter har åtagit sig kondidentialitet eller är under en 
lämplig lagstadgad tustnadsplikt;  

1.4.3 Implementera lämpliga orgnisatoriska och tekniska åtgärder som krävs enligt Artikel 32 (säkerhet vid behandling) i GDPR;  
1.4.4 Respektera villkoren för att anlita ett annat personuppgiftsbiträde som avses i paragraf 2 och 4 i Artikel 28 

(Personuppgiftsbiträden) i GDPR;  
1.4.5 med beaktande av behandlingens art, hjälpa er med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, såvitt detta är möjligt, 

för att uppfylla er skyldighet att svara på begäran om utövande av den registrerades rättigheter som anges i kapitel III i 
GDPR ; 

1.4.6 hjälpa dig att säkerställa att skuldigheterna enligt Artiklarna 32 till 36 av GSPR följs med hänsyn till behandlingen och den 
information som finns tillgänlig för oss;  

1.4.7 efter ert beslut, ta bort eller returnera alla personuppgifter till er efter slutet av tillhandahållandet av tjänster som rör 
behandlingen och ta bort befintliga kopior såvida inte EU-lagstiftningen eller den nationella lagstiftningen i en EU-
medlemsstat som vi omfattas av kräver lagring av personuppgifterna; 

1.4.8 tillhandahålla all information som krävs för att visa överensstämmelse med skyldigheterna i artikel 28 
(Personuppgiftsbiträden) av GDPR och tillåta och bidra till revisioner, inklusive inspektioner, utförda av er eller en annan 
revisor som ni har gett uppdrag (i båda fallen till er kostnad); och 

1.4.9 informera er omedelbart om, enligt vår åsikt, en instruktion bryter mot GDPR eller andra lagar om dataskydd. 
1.4.10 Vi erkänner att ingenting i avtalet befriar oss från vårt eget direkta ansvar och våra skyldigheter enligt GDPR. 
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Nedan finns angivet de allmänna villkor som våra värderingar och värderingsrapporter normalt följer såvida inte något annat 

uttryckligen avtalats och omnämnts i själva värderingsrapporten. Vi diskuterar gärna särskilda varianter till nedanstående villkor för 

att passa dina behov. 

Dessa kompletterande villkor skall läsas i kombination med våra Allmänna Villkor (Standard terms of business). 

1) Värderingsstandard 

Alla värderingar utförs i enlighet med den senaste utgåvan av de 

värderingsstandarder som publicerats av RICS (Royal Institution of 

Chartered Surveyors) samt enligt IVS standard och Samhällsbyggarnas 

(ASPECT:s) riktlinjer och etiska regler. CBRE följer RICS standard vilket 

medför att värderingsrapporten kan komma att hållas tillgänglig ifall 

granskning skulle ske av RICS disciplinnämnd. 

Värderingarna utförs av fastighetsvärderare med hög kompetens och 

anslutna till RICS och/eller Samhällsbyggarnas (ASPECT:s) och följer de 

regler och rekommendationer som är utfärdade av RICS (”The Red 

book”, senaste upplagan) samt Samhällsbyggarnas etiska regler. 

2) Definition Marknadsvärde 

Alla värderingar utförs på det sätt som överenskommits med kunden samt 

i enlighet med bestämmelserna och definitionerna av värderingsstandard 

såvida inte annat överenskommits och avtalats. 

Om inget annat anges i rapporten har vi förutsatt att "marknadsvärde" är 

definierat som: 

“Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om 

fastigheten bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig 

marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” 

Såvida inte annat är angivet görs inga reservationer i våra värderingar för 

kostnader vid genomförandet av en försäljning, förvärv eller kostnader 

kopplade till lån och finansiering. 

Det bör noteras att marknadsvärderingen är baserad på faktauppgifter 

och bedömningar per tidpunkten för värderingen. Det rekommenderas 

därför att marknadsvärderingar regelbundet uppdateras. 

3) Informationskällor 

Värdebedömningen grundas vad gäller sakuppgifter på uppgifter som 

erhållits från fastighetsägaren. Detta avser uthyrbara areor, hyresintäkter 

och övriga hyresvillkor, uppgifter om vakanta lokaler etc. Någon närmare 

kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, har inte 

utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift eller 

värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen. 

Om värderingar utförs av fastigheter fullt utrustade som en fungerande 

enhet, har vi utgått från att den mottagna informationen är korrekt och 

tillförlitlig och kan styrkas av oberoende revision. 

4) Besiktning 

Vi genomför de fastighetsbesiktningar och utredningar som enligt vår 

bedömning och/eller praxis är nödvändig, lämplig och möjlig med 

avseende på de särskilda förhållanden som råder. Värdebedömningen 

grundar sig på objektets skick vid besiktningstillfället. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antas att objektet inte belastas 

av miljöskuld, föreläggande (av myndighet), annat fel eller brist än vad 

som framgår av detta utlåtande. Utförd besiktning är ej av sådan 

karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 

undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 

5) Dokumentation 

Vi förutsätter att den fastighet som värderas har de juridiska egenskaper 

som vanligtvis är förknippat med en fastighet. Såvida vi inte blivit särskilt 

instruerade, görs ingen kontroll av giltigheten av lagfarten/tomträtten och 

relaterade juridiska dokument. Om vi blivit försedda med juridisk 

dokumentation kommer vi att ta hänsyn till detta i det fall vi bedömer det 

ha en påverkan på marknadsvärdet, men en juridisk tolkning utförs inte 

av CBRE Sweden AB utan skall istället utföras av juridisk rådgivare. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet utgår vi ifrån att varje fastighet 

har en juridiskt korrekt lagfart/tomträtt och är fri från alla icke avgjorda 

rättstvister. 

Vi förutsätter att all dokumentation som lämnats till oss, vare sig den 

kommer från uppdragsgivaren eller offentliga register, är tillfredsställande 

och korrekt. 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet antar vi att servitut, 

begränsningar, förbund eller annat inte har betydelse för fastighetens 

marknadsvärde. 

6) Hyreskontrakt 

Såvida vi inte erhållit annan information förutsätts att hyresavtal är 

tecknade enligt Fastighetsägarnas Standardavtal för hyreskontrakt. 

7) Hyresgästernas betalningsförmåga 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet, gör vi inte ingående 

undersökningar avseende hyresgästernas finansiella styrka och 

betalningsförmåga utan förlitar på vår bedömning av marknadens 

uppfattning om dem. 

Såvida inte annat anges förutsätter vi att hyresgästen kan uppfylla sina 

finansiella skyldigheter enligt hyresavtalet och att det inte finns någon 

utestående hyresinbetalning eller andra betalningar eller inofficiella 

överträdelser av hyreskontraktet. 

8) Area 

Såvida inte annat anges i värdeutlåtandet förlitar vi oss på riktigheten i de 

areaangivelser som vi blivit försedda med från uppdragsgivaren. Någon 

närmare kontroll av dessa uppgifter, utöver en allmän rimlighetskontroll, 

har inte utförts inom ramen för detta uppdrag. Om någon sakuppgift 

eller värderingsförutsättning som värderingen grundas på visar sig vara 

felaktig bör värderingen utföras igen med den riktiga informationen.  

I de fall vi uttryckligen instruerats att göra en uppmätning av ytor utförs 

den i enlighet med riktlinjerna som utfärdats av RICS, såvida vi inte 

uttryckligen att vi har förlitat sig på en annan källa eller metod till 

information. 

9) Stadsplanering och andra rättsliga bestämmelser 

Såvida inte annat anges förutsätts i våra värderingar att fastigheterna och 

lokalerna följer  bestämmelser enligt gällande detaljplanering samt att 

bygglov erhållits, och att fastigheterna och lokalerna uppfyller alla 

lagstadgade bestämmelser samt att certifikat för detta utfärdats.  

Vi antar också att alla nödvändiga godkännanden, licenser och tillstånd 

för användning av fastigheten och den process som utförs i dessa har 

erhållits och kommer att fortsätta att existera och inte omfattas av någon 

betungande villkor. 
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Om inte annat meddelas till oss, utgår vi ifrån att det inte finns några 

utestående lagstadgade brott eller hotande tvister i fråga om fastigheten. 

10) Tekniska undersökningar 

Såvida inte annat avtalats, utförs inte tekniska eller strukturella 

undersökningar. Vi besiktigar heller inte de delar som är oexponerade 

eller oåtkomliga, eller undersöker de elektriska, värme-, avlopps- eller 

andra installationer. 

Uppenbara fel eller eftersatt underhåll återspeglas i vår 

marknadsvärdebedömning, men ingen garanti ges att all egendom är fri 

från fel. Vi utgår från att de delar som inte har besiktigats inte är 

behäftade med materialfel i sådan utsträckning att det skulle kunna få oss 

att ändra vår uppfattning av marknadsvärdet. 

11) Skadliga material 

Såvida inte särskilt avtalats, utförs inte undersökningar för att fastställa 

om en byggnad har uppförts med eller byggts om med miljöskadliga 

material eller metoder. Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts i vår 

värdering att inget sådant material eller sådana metoder har använts. 

Vanliga exempel på miljöbelastningar är hög aluminiumoxidhalt i 

betong/cement, kalciumklorid och asbest. 

12) Mark och grundläggning 

Såvida inte särskilt avtalats, genomförs ej undersökningar på plats för att 

avgöra lämpligheten av markförhållanden. Vi åtar oss heller inte att 

själva utföra miljö-, arkeologiska eller geotekniska undersökningar. 

Såvida vi inte informeras om annat, förutsätts att dessa aspekter är 

tillfredsställande och att marken är fri från skadliga ämnen under 

markytan som till exempel metangas eller andra skadliga ämnen. 

I de fallen en byggnad har ombyggnadpotential antas, såvida inte annat 

anges, att marken har tillräcklig bärighet för den förväntade om-

/tillbyggnaden utan behov av ytterligare och kostnadskrävande 

förstärkning av stomme eller utbyggt dräneringssystem.  

Såvida inte annat anges förutsätts att ingen oväntad kostnad kommer att 

uppstå i samband med rivning och avlägsnande av befintlig huskropp på 

fastigheten. 

13) Miljöföroreningar 

Såvida inte annat anges har vi antagit att fastigheten ej är belastad med 

miljöföroreningar eller potentiella miljöföroreningar. Såvida inte särskilt 

avtalats, genomför vi inte någon undersökning av tidigare eller 

nuvarande användning av antingen fastigheten eller någon fastighet som 

gränsar till eller är belägen i närheten, för att fastställa om det finns 

någon risk för miljöförorening. 

Skulle det dock senare fastslås att sådana föroreningar finns på 

fastigheten eller på en angränsande fastighet eller att någon lokal bedrar 

till en miljöskadlig effekt, kan detta ha en negativ inverkan på 

marknadsvärdet. 

14) Högspänningsutrustning 

I det fallet det finns högspänningselförsörjning i närheten av fastigheten 

har vi, såvida inget annat angetts, inte tagit hänsyn till eventuella sannolik 

inverkan på framtida försäljning och eventuella förändringar i 

allmänhetens uppfattning om konsekvenserna för hälsan. 

15) Anläggningar och maskiner 

Såvida inte annat anges förutsätts att fastigheten i vår värdering 

innehåller de fasta installationer som består av hyresvärdens fixturer, 

såsom pannor, uppvärmning, belysning, sprinkler- och ventilationssystem 

och hissar. Generellt inkluderas dock ej processanläggningar, maskiner 

och utrustning (tex tryckeriutrustning) och de inventarier som normalt 

anses vara tillhöriga hyresgästen. 

Där fastigheten värderas som en fullt utrustad operativ enhet omfattar vår 

värdering inventarier, inredning och utrustning som krävs för att generera 

omsättning och vinst och det antas att dessa ägs och inte hyrs. 

16) Beskattning 

Inga justeringar av marknadsvärdet görs för de kostnader som kan 

uppstå för betalning av bolagsskatt, kapitalvinsskatt eller annan skatt, 

vare sig befintlig skatt eller som kan uppstå vid ombyggnad, utveckling, 

rivning eller på annat sätt. Vår värdering är exklusive eventuell 

moms/latent skatt som kan uppkomma. 

17) Statliga bidrag 

Såvida inte annat anges utförs alla värderingar utan korrigering för 

bidrag, som erhållits eller kan erhållas vid tidpunkten för värderingen, 

från regering eller Europeiska Unionen. 

18) Värdering av fastighetsportföljer 

Vid värdering av fastighetsportföljer (dvs fler än en fastighet), är varje 

fastighet värderad för sig. Ingen premium eller rabatt läggs till det 

sammanlagda värdet av de enskilda fastigheterna i det fallet att hela eller 

delar av portföljen släpps ut på marknaden vid någon tidpunkt. 

19) Värdering av fastigheter i andra länder 

Vid värdering av fastigheter utanför Sverige redovisas värdet i lämplig 

lokal valuta och representerar vår uppfattning av det realiserbara värdet i 

ursprungslandet, beräknad i enlighet med lokal praxis, utan hänsyn gjorts 

för överföringen av kapital till Sverige. 

20) Sekretess 

Våra värderingar och rapporter är strikt konfidentiella och enbart avsedd 

för den part som de riktar sig till, eller andra professionella rådgivare, för 

det särskilda ändamål som de avser och inget ansvar av något slag 

accepteras gentemot tredje part för hela eller del av deras innehåll 

21) Publicering 

Varken hela eller någon del av vår rapport, eller någon hänvisning till 

detta, kan ingå i offentliggjorda dokument eller offentlig förklaring, eller 

offentliggöras på något sätt eller lämnas muntligen till en tredje part utan 

skriftligt godkännande av formen och sammanhanget för publicering eller 

utlämnande. Sådant godkännande krävs även om CBRE Sweden AB 

nämns med namn och i det fall CBRE Sweden AB:s rapport kombineras 

med andra rapporter. 

22) Regler mot pengatvätt 

EU:s 3:e penningtvättsdirektiv (2005/60/EG) kräver att vi rapporterar, 

dokumenterar underlag samt innehar rutiner för kundidentifiering. Som 

en del i detta kan vi behöva be er om vissa identifikationsdokument.  

Vi skall inte hållas ansvariga gentemot er eller annan part för försening i 

vårt arbete eller misslyckande att utföra tjänsten som orsakas av vår 

skyldighet att uppfylla dessa krav. 

23) Mänskliga rättigheter 

Leverantören representerar och garanterar att den är bekant med Förenta 

Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter och dess ansvar att 

respektera mänskliga rättigheter i dess utförande och att föregå med gott 

exempel gällande förebyggande av barnarbete och människohandel, 

frihet mot fördomar och diskriminering samt i enlighet med 

överenskommelser om anständiga arbetstider och lönekrav. 

Leverantören står för att om den observerar, eller har anledning att känna 

till någon handling som riskerar att strida mot mänskliga rättigheter, ska 

den omedelbart informera om detta till CBRE. 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av obebyggd mark för lager- och logistikändamål inom fastigheten Härryda Dan-
sered 1:64, total tomtstorlek cirka 210 000 kvadratmeter.  

 
Källa: Härryda kommun 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Härryda kommun genom Fortesa Uka Bytygi.  

Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet av en obebyggd fastighet planlagd för logistikän-
damål i enlighet med Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. (Granskningshandling 15 mars 2021), se 
särskilda värderingsförutsättningar nedan. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en nor-
mal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdet kan inte bestämmas utan endast bedömas. Enligt 
uppdragsgivaren skall värderingen användas som underlag inför en eventuell försäljning. Värdet ska anges 
i kr/kvm markareal. 

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-05-01. 
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Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 
för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Särskilda värderingsförutsättningar 
Marknadsvärdet bedöms i enlighet med följande värderingsförutsättningar: 

• Marknadsvärdebedömningen ska göras med den särskilda förutsättningen att det finns en lagakraft-
vunnen detaljplan med byggrätt för ändamålet lager och logistik, i enlighet med Detaljplanen för del 
av Dansered 1:64 m.fl. som är ute på granskning. 

• Det förutsätts att värderingsobjektet i samband med en exploatering enligt gällande detaljplan inte 
kommer att belastas med några gatukostnader eller liknande kostnader för åtgärder utanför värde-
ringsobjektets gränser enligt exploateringsavtal eller motsvarande. Det åligger dock köparen att an-
lägga och förvalta övrig infrastruktur i form av vägar och VA-ledningar som behövs för den kom-
mande exploateringen inom kvartersmarken. 

• Anslutningspunkter för fjärrvärme, el, vatten och avlopp förutsätts finnas vid fastighetsgräns. I värde-
ringen förutsätts att köparen svarar för sådana anslutningsavgifter. 

• Tomtarealen ska enligt uppdragsgivaren uppgå till 210 000 kvadratmeter och är belägen inom områ-
det benämnt Airport City, del 4, Logistik och lager i granskningshandlingen. 

• Enligt uppgift från uppdragsgivaren består marken inom värderingsobjektet av tät skog, hyggen och 
våtmark. Terrängen är relativt kuperad med varierande marknivåer. Områdets lägsta punkt ligger på 
+ 115 m och dess högsta punkt på + 145 m. Det åligger köparen att utföra samtliga markförbere-
dande åtgärder inför kommande exploatering.  
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Besiktning och värderingsunderlag 
En översiktlig syn av värderingsobjektets läge genomfördes 2021-05-06 av Erik Norrman på Svefa. Uppgifter 
om läget och markens beskaffenheter har inhämtats från planbeskrivning.  

Följande värderingsunderlag har använts: 

• Granskningshandling gällande Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. 

• Uppgifter ur interna och externa fastighetspris- och fastighetsmarknadsdatabaser. 

2. Värderingsobjektet 

Objektsbeskrivning 
Värderingsobjektet är beläget strax norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport i Härryda kom-
mun. Värderingsobjektet utgör del av nya Airport City (Etapp 4).  

     

I närområdet finns, förutom Landvetter Airport, moderna logistikanläggningar samt ett servicecenter i form av 
snabbmatsrestaurang och drivmedelsanläggning. Omgivning i norr och öster utgörs främst av skogsmark.  

Värderingsobjektet ligger i direkt anslutning till Rv40 och bedöms således ha ett gott kommunikationsläge. 
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Vid värdetidpunkten finns allmänna kommunikationer i form av buss vid de centrala delarna av Landvetter 
Airport city (flygbussar samt lokalbuss till Landvetter centrum). På sikt, i samband med utbyggnaden av Air-
port city kommer de allmänna kommunikationerna att förbättras.  

Kommersiell service finns delvis inom Landvetter Airport. Övrig service finns närmast vid Landvetter centrum. 

Beskrivning av marken  
Marken inom planområdet utgörs vid värdetidpunkten av huvudsakligen av naturmark bestående av tät skog, 
hyggen och våtmark. Terrängen är relativt kuperad med varierande marknivåer. Områdets lägsta punkt ligger 
på +115 meter och dess högsta punkt på +145 meter. Enligt en geoteknisk utredning sammanfattas att om-
rådet ur stabilitetssynpunkt bedöms vara tillfredställande för både befintliga och framtida förhållanden då 
området i huvudsak utgörs av berg, fastmark och plana torvområden. Små djup till berg samt förekomst av 
ytligt berg inom stora delar av området aktualiserar bergschakt. Terrassering, plansprängning och utfyllnad 
kommer att behöva ske inom hela programområdet. 

Anslutningspunkter för fjärrvärme, el, vatten och avlopp, och fiber förutsätts finnas vid fastighetsgräns. 

Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Härryda kommun. 

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Värderingsobjektet utgör vid värdetidpunkten inte någon egen registerenhet. I värderingen förutsätts dock att 
objektet utgör en egen registerenhet och att det i övrigt inte finns belastande rättigheter av betydelse för 
genomförbarheten av och för ekonomin i en exploatering. 

Miljö 
Flygplatsområdet invid värderingsobjektet är registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade 
markområden. Området har åsatts riskklass 1 (Mycket stor risk).  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella miljö-
belastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   
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Planförhållanden 
Värderingsobjektet omfattas vid värdetidpunkten inte av en lagakraftvunnen detaljplan. Värderingen utgår 
dock ifrån att det finns en lagakraftvunnen detaljplan med byggrätt för ändamålet lager och logistik enligt 
granskningshandlingen för Detaljplanen del av Dansered 1:64 m.fl. Exploateringsgraden uppgår till 45 % 
vilket enligt uppgift medger en exploatering på totalt 94 500 kvadratmeter BYA. Enligt planillustration ger 
detta en möjlighet att uppföra tre byggnadsvolymer på 31 500 kvadratmeter alternativt en byggnad på 31 500 
kvadratmeter och en större anläggning på 63 000 kvadratmeter. Se karta och illustrationer nedan. Värde-
ringsobjektet är i område benämnt ”Norr”. 

 

 

  

Page 264 of 781



2021-05-10 
 

Ordernummer: 176879 
Fastighetsbeteckning: Del av Härryda Dansered 1:64  

 

8 (15) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

3. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 
Efter coronapandemins utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser och 
relativt begränsade restriktioner i samhället – en historisk nedgång av BNP med hela 7,6% under Q2. I Q3 
noterades en stark positiv rekyl då BNP ökade med 6,4%, till stor del på grund av ökad konsumtion och 
export hjälpt av en tydlig nedgång av covid-19 under sommaren. Den ekonomiska återhämtningen kom emel-
lertid av sig under Q4 då BNP minskade med 0,2% som ett resultat av den tydligt ökande smittspridningen.  

En nedgång med ”bara” 0,2% i Q4 indikerar att svensk ekonomi varit relativt motståndskraftig mot pandemins 
andra våg, och de underliggande förutsättningarna för återhämtning är goda. Nedgången i ekonomin är i 
huvudsak ett resultat av de restriktioner som införts p.g.a. coronapandemin. Den underliggande efterfrågan 
– och det ekonomiska utrymmet för konsumtion/investeringar – är god, vilket talar för en relativt stark tillväxt 
under sommaren/hösten 2021. I Q1 2021 noterades en fortsatt ökning av BNP, +1,1% jämfört med Q4. Kon-
junkturinstitutets senaste prognos (mars-21) ligger på 3,6% för 2021 respektive 3,4% för 2022. 

Återhämtningen vilar dock på osäker grund och är till stor del beroende av fortsatta ekonomiska/politiska 
stimulanser (möjliggjorda av fundamentalt goda offentliga finanser) samt mass-vaccination. Den svaga eko-
nomin väntas bestå till 2023/2024 och de långsiktiga effekterna av coronapandemin på ekonomi/närings-
liv/arbetsmarknad är svåranalyserade.  

Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik för att mildra effekterna av coronapandemin och den rå-
dande lågkonjunkturen, främst genom att säkerställa tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan har 
inte genomförts (senast i april-21 lämnades den oförändrad på 0%) men vid behov finns utrymme för en mer 
expansiv penningpolitik. Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning 
av reporäntan inte ske förrän tidigast 2024 (då även inflationen väntas stabiliseras kring 2%).    

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 
”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 
Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur (vård/skola/omsorg). De offentliga finanserna är fortfa-
rande starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en 
åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan 
på investeringsbehovet). 

Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en svag utveckling på arbetsmark-
naden. De omfattande statliga stödåtgärderna har till viss del dämpat den negativa utvecklingen på arbets-
marknaden, men trots detta väntas arbetslösheten stiga till ca 9% under 2021 och den svaga arbetsmark-
naden väntas kvarstå under relativt lång tid. Särskilt utsikterna för långtidsarbetslösa och nytillkomna till ar-
betsmarknaden har försämrats då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb tydligt minskat (som 
exempelvis handel och hotell/restaurang). 

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering och digitali-
sering väntas medför en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt 
medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av sam-
hället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas.  
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För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad flexi-
bilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad ar-
betskraft är en av de stora utmaningarna och den viktigaste faktorn för möjligheten till en varaktig etablering 
på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av näringslivet). På kort sikt är det 
nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra för ”sunda” bolag att överleva. På 
längre sikt finns risk för ökad obalans på arbetsmarknaden, med hög långtidsarbetslöshet samtidigt som det 
är fortsatt begränsad tillgång på utbildad arbetskraft. 

Marknadsförutsättningar - Logistik 

Allmänt 
Marknaden för lager- och logistikfastigheter har hittills klarat sig bra genom pandemin. Detta till stor del på 
grund av en stark tillväxt inom e-handeln. Restriktioner och uppmaningar att undvika butiker och istället 
handla på nätet ger tydliga utslag på handlarnas framtidstro och optimismen bland e-handlare har stigit. 
Sverige hade under 2020 en e-handelsandel som uppgick till cirka 14% samtidigt som flera andra europeiska 
länder ligger betydligt högre.  

E-handeln kommer fortsätta öka och föra med sig fortsatt stort behov av citynära logistikfastigheter. Ytor för 
tredjepartslogistik, flexibla lagerlokaler i last-mile-lägen och bostadsnära utlämningsställen kommer framöver 
att behövas ännu mer. I takt med att städerna allt oftare har som ambition att använda stadsnära lägen för 
att bygga bostäder och kontor, i kombination med en önskan om mindre trafik i stadskärnor, har dock logistik-
lägen flyttats ut mot de större transportlederna. Samtidigt ställs krav på snabba, individanpassade och kli-
matsmarta leveranser. Logistikkedjan blir allt viktigare vilket ger en ökad efterfrågan på moderna logistikfas-
tigheter i rätt lägen. Morgondagens logistik handlar också om automatiserade logistikanläggningar och logis-
tiksystem som bygger på artificiell intelligens. Med det förbättras varuflödet, kostnaden minskas för hantering 
och plockning och tillgängliga lagerutrymmen kan nyttjas optimalt. 

Nyproduktion 
Efterfrågan på nybyggda logistiklokaler har aldrig varit så hög som under 2021. Under året har omkring 700 
000 kvadratmeter nya lager aviserats i Sverige, vilket är en exceptionell hög siffra. Den rekordhöga byggtak-
ten och efterfrågan på lokaler förklaras till stora delar av den snabba omställningen till e-handel.  

Norra Stockholm och Östgötaregionen är de stora tillväxtlägena ytmässigt under 2021, med 134 000 respek-
tive 126 000 kvadratmeter tillkommande ytor under året. Övriga lägen som har stark yttillväxt är Göteborg, 
Helsingborg, Malmö, Jönköping och Örebro alla med en volym överstigande 50 000 kvadratmeter. 

Även 2022 verkar bli ett bra år för nya logistikytor. Redan nu finns projekt för omkring 500 000 kvm, där 
Axfoods och Coops nya jättelager på 126 000 respektive 110 000 kvadratmeter är de stora projekten. 

2022 får Stockholm Nord den starkaste tillväxten ytmässigt, med 280 000 kvadratmeter tillkommande ytor, 
följt av Eskilstuna med 230 000 kvadratmeter. Även Halmstadregionen går starkt med Biltema som bygger 
närmare 100 000 kvadratmeter i Halmstad och Falkenberg under 2022.  
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Transaktionsmarknaden 
Under 2020 genomfördes logistikaffärer till ett värde om cirka 33 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 18 
procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige. Logistikmarknaden domineras just nu av internationella 
investerare och av de största affärerna under 2020 har det varit internationella köpare som Blackstone och 
DWS. Internationella investerare stod för ungefär hälften av den totala transaktionsvolymen inom logistikseg-
mentet. Bland de svenska aktörerna är det vanligare att köpa enstaka mindre fastigheter medan internation-
ella aktörer föredrar stora volymer och portföljer. 

Efterfrågan från investerare att köpa logistikfastigheter är betydligt större än utbudet. Detta har också medfört 
att prime-yielden under 2020 och inledningen på 2021 noterade nya rekordnivåer. Last-mile-logistik blir allt 
viktigare för snabba och effektiva leveranser och det börjar bli brist på bostadsnära mark runt storstäderna. 
Det gör att det blir högt tryck på de lager och logistikfastigheter som finns. 

Investerare vill ha stabila tillgångar i osäkra tider och det leder till hög efterfrågan på tillgångar med låg risk, 
bra kassaflöden och goda framtidsutsikter och här har logistik och citylogistik rönt stort intresse. För investe-
rarna är den stora utmaningen att leverera avkastning på de låga yield-nivåer som råder. 

Direktavkastningskraven för logistikfastigheter har sjunkit från omkring 7–9 procent för cirka tio år sedan till 
under 5 procent i dagsläget på många svenska delmarknader. Svensk logistik anses fortfarande billig jämfört 
med andra större marknader i Europa där nivåer ofta ligger mellan 3 och 4 procent. Samtidigt är Sverige och 
Norden före stora delar av Europa i online-utvecklingen vilket tyder på en hög avkastningspotential under de 
kommande åren. 

Hyresmarknaden 
Hyresnivåerna för nybyggda logistikanläggningar styrs i hög grad av mark- och produktionskostnaden. För 
äldre lagerlokaler har hyran baserats på utbud och efterfrågan. Med ett allt större intresse för citylogistik 
konkurrerar nuvarande traditionella verksamheter med ett intresse för framtida etableringar av citylogistik.  

En effekt av låga vakansgrader och ett ökande behov av moderna logistiklokaler har medfört att projekt star-
tats på spekulation. Eftersom risken att bli utan hyresgäst har varit relativt låg kan hyresavtal erbjudas som 
är kortare än 10 år i samband med utveckling av nya logistikanläggningar på goda lägen. Sett till hyresnivåer 
kopplas ofta de högre hyresnivåerna till korta hyresavtal. Det innebär följaktligen att flexibilitet är något som 
hyresgäster premierar. 

Det har under 2020 och även inledningen på 2021 märkts en ökad efterfrågan på avtal med korta kontrakt 
med snabbt tillträde. Detta har i flera fall berott på att företag som gynnats av pandemin snabbt har behövt 
öka sin lagerkapacitet. Det är framför allt branscher relaterade till livsmedel och medicinteknik. 

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 
Regionens näringsliv med fordonsindustrin som en stark och drivande del har under de senaste åren gått bra 
i Storgöteborg, vilket speglas i en stark marknad för industrifastigheter i regionen. Förekommande oroligheter 
i omvärlden, och då främst spridningen av Corona-viruset, har under det senaste året skapat viss turbulens 
för industribranschen med en avmattning i konjunkturen som följd, dock från en hög nivå. Göteborgsregionen 
tillhör en av de regioner i landet som under våren 2020 var hårdast drabbad av Coronapandemin och där 
fordonsindustrins nedstängning under våren, med Volvo Cars och AB Volvo i täten, slog hårt på tillväxten i 
Q2 – med stora varsel inom bolagen och där nedstängningen även drabbade flertalet underleverantörer. 
Även om det skedde en kraftig förbättring under Q3 och Q4 är konjunkturläget för Göteborgsregionen fortsatt 
svagare än normalt, men där 2021 ser ut att bli ett år med tillväxt och återhämtning.  
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Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen avseende industri- och lagerfastigheter 
har varit god under senare år, vilket också har avspeglats i sänkta direktavkastningskrav. Prognosen för det 
närmaste året är en fortsatt god marknad inom industrisegmentet samt för logistik. Direktavkastningskravet 
för en bra logistikanläggning i bästa läge bedöms idag understiga 4,5%. Det ska alltså noteras att avmatt-
ningen i konjunkturen inte direkt har avspeglats sig på fastighetsmarknaden inom logistiksegmentet. 

Hyresmarknaden för industri- och lagerlokaler har under senaste åren varit stark och stabil med svagt ökande 
hyror. Framförallt är det efterfrågan och betalningsviljan för flexibla lokaler i gott skick som ökat. Prognosen 
för det närmaste året är att hyresmarknaden kommer fortsätta vara god och stabil. 

Det har under en längre tid varit brist på industri- och logistikmark i redan etablerade industriområden i cen-
tralare lägen inom Göteborg och dess kranskommuner, vilket har lett till att nya industriområden etablerats 
runt om i regionen. Generellt är de nyetablerade industriområden inte lika centralt belägna som de äldre, men 
ligger istället i starka logistiklägen med närhet till bra kommunikationer. Nyetableringarna har parallellt med 
det goda industriklimatet i Göteborgsregionen växt sig starkare och efterfrågan på lokaler har ökat kraftigt. 

I Göteborgsområdet utvecklas stora och attraktiva ytor för logistik främst längs med Norrleden strax norr om 
hamnen och nära Volvo där bland annat Prologis, Castellum och Bockasjö i snabb takt genomför etappvisa 
utbyggnader. Betydligt mer perifert i Göteborgsområdet har även stora ytor för bland annat logistik iordning-
ställts längs Rv40 i Viared strax väster om Borås där successiva etableringar genomförs. Vad gäller mer 
traditionella verksamheter rankas annars läget längs Söderleden som Göteborgs mest attraktiva, men här är 
det dock inte i första hand fråga om traditionella logistiketableringar. 

Inom Landvetter City Airport noteras ett flertal nya logistiketableringar under senare tid. 

• Dawa Däck – 23 000 kvm Airport City Göteborg, Landvetter (byggnad färdigställd 2020) 

• PostNord – 46 000 kvm Airport City Göteborg, Landvetter (byggnad färdigställd 2020) 

• Rajapack – 21 000 kvm Airport City Göteborg, Landvetter 

Värderingsobjektet har ett ypperligt läge utifrån såväl ett nationellt som ett regionalt perspektiv. Läget alldeles 
intill Landvetter flygplats samt Rv 40 bör anses ha ett av landets absolut bästa lägen för en logistiketablering. 
Med cirka 210 000 kvadratmeter är även arealen av en attraktiv storlek. Efterfrågan på större markområden 
är och har varit särskilt stor under senare tid. 

Markförhållandena bedöms, översiktligt, som jämförbara med vad som är normalt förekommande i Göte-
borgsområdet. Att beakta är dock att köparen står för iordningställande av marken. 

Den mest sannolika köparen bedöms vara en större nationell aktör inriktad mot logistiksegmentet men även 
intresse från internationella aktörer bedöms vara aktuellt.  

4. Värderingsmetodik  
Definition av marknadsvärde 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  
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Metodtillämpning  
Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 
görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement används 
ofta även en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 
minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst. Exploateringskalkyler tillämpas dock sällan vad 
gäller just industrimark och för industritomtmark uttrycks värdet normalt även som kronor per kvadratmeter 
tomtareal (normalt ej som kronor per kvadratmeter byggrätt). 

I denna värdering sker bedömningen utifrån ortsprismetoden. 

5. Värdering 

Ortsprismetod 
Som utgångspunkt för värdebedömningen ligger de senare årens köp av obebyggd industritomtmark i Göte-
borg, Mölndal och Härryda kommun. 

Det har efter gallring av köp med en uppenbar intressegemenskap mellan köpare och säljare, transportköp 
samt köp som trots typkoden har bedömts avse tomtmark för annat än industriändamål, sålts ett trettiotal 
obebyggda industrifastigheter sedan januari 2018. Urvalet har varit fastigheter med en tomtareal översti-
gande 3 000 kvadratmeter. Jämförelseköpen redovisas i tabellen nedan: 

 

Köpen har genomförts till köpeskillingar mellan cirka 140 och 1 575 kr/kvm TA (tomtareal) med ett vägt ge-
nomsnitt om cirka 800 kr/kvm TA. 

Kommun Fastighet Adress KöpedatumKöpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Areal

Göteborg TUVE 38:85 Bönekullevägen 14 2019-10-01 Renova Miljö AB TUVEBACKEN FÖRVALTNINGS AB 24 975 1 575 15 857

Mölndal PEKDONET 1 Betagatan 2 2018-09-11 Hedin Mölndal Fastighet AB MÖLNDALS KOMMUN 34 912 1 450 24 077

Göteborg BISKOPSGÅRDEN 48:22 "Adress saknas" 2020-02-14 LÖNNS TRUCKAR AKTIEBOLAG GÖTEBORGS KOMMUN 8 043 1 150 6 994

Mölndal SYRGASEN 13 Metangatan 2 2018-04-17 Fastighetsbolag Hjullastaren 13 AB SVEAFJORD AKTIEBOLAG 15 675 1 024 15 305

Göteborg GAMLESTADEN 65:4 Marieholmsgatan 126A 2018-08-29 Företagspark Marieholmsgatan 126 A AB HISINGENS MARKANLÄGGNING AB 2 400 1 011 2 374

Mölndal TÖRNROSEN 5 Flöjelbergsgatan 14A 2019-04-09 Corem Törnrosa AB SKANSKA FASTIGHETER GÖTEBORG AB 4 036 1 000 4 036

Göteborg KOBBEGÅRDEN 152:1 Askims Industriväg 4 2020-12-15 GÖTEBORGS KOMMUN Castellum Kobbegården 152:1 AB 23 500 934 25 158

Härryda BÅRHULT 1:125 Gröenvägen 2 2020-10-12 Fria Fastigheter i Väst AB HÄRRYDA KOMMUN 13 050 898 14 529

Göteborg KÅLSERED 1:110 Sörredsvägen 107 2018-08-24 Prologis Sweden XX AB GÖTEBORGS KOMMUN 36 606 891 41 106

Göteborg LUNDBYVASSEN 4:19 "Adress saknas" 2018-02-28 Fastighets AB Vibeke FASTIGHETSAKTIEBOLAGET FRIBORDET 2 758 883 3 123

Göteborg LUNDBYVASSEN 4:18 Planetgatan 2A 2018-02-28 Fastighets AB Vikaren FASTIGHETSAKTIEBOLAGET FRIBORDET 4 144 833 4 975

Göteborg BAGAREGÅRDEN 16:10 Sven Wingquists Gata 2 2020-09-24 SKF HQ AB BAGAREGÅRDEN 16:7 KB 4 500 797 5 644

Härryda BÅRHULT 1:127 Fläskebovägen 1 2019-09-26 Weatherproof Family AB HÄRRYDA KOMMUN 5 524 796 6 940

Härryda BÅRHULT 1:126 Adress saknas 2018-03-27 Jeskilsson Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 5 109 656 7 790

Härryda BÅRHULT 1:123 Fläskebovägen 2 2020-02-10 HydraSpecma AB HÄRRYDA KOMMUN 12 060 650 18 554

Härryda BÅRHULT 1:122 Fläskebovägen 6 2019-03-05 Bårhults Utvecklings AB HÄRRYDA KOMMUN 6 803 650 10 450

Härryda BÅRHULT 1:120 Gröenvägen 8 2018-07-30 FPA Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 705 650 4 162

Göteborg GAMLESTADEN 63:2 Vattenverksgatan 14 2018-03-01 JENS ROHLÉN SPECIAL &INDUSTRILACK ABGÖTEBORGS KOMMUN 3 740 650 5 756

Härryda BÅRHULT 1:119 Adress saknas 2018-03-22 Lijonida Fastighets AB HÄRRYDA KOMMUN 2 117 650 3 259

Härryda BÅRHULT 1:124 Gröenvägen 4 2018-11-26 Holmantia Fastigheter AB HÄRRYDA KOMMUN 2 365 541 4 374

Göteborg ANGERED 101:5 Angeredsvinkeln 13 2020-03-18 Angereds GDS AB GÖTEBORGS KOMMUN 1 200 506 2 372

Härryda LANDVETTERS-BACKA 3:6 Ullbergsvägen 8 2020-04-16 Thermo-logic AB HÄRRYDA KOMMUN 1 750 500 3 500

Göteborg ANGERED 33:13 "Adress saknas" 2018-04-25 Räveberg företagshallar ekonomisk föreningGÖTEBORGS KOMMUN 2 088 450 4 645

Göteborg OLOFSTORP 2:108 "Adress saknas" 2020-07-06 Turkes,Senad Mesud Hungarian Wine Aktiebolag 1 200 387 3 104

Härryda BJÖRRÖD 1:160 "Adress saknas" 2020-05-11 Tomt 1:160 AB NA Schakt AB 1 364 379 3 599

Härryda BJÖRRÖD 1:194 Östra Björrödsvägen 5 2019-06-04 Fastighetsbolaget björröd 1:194 AB NA Schakt AB 2 103 378 5 569

Härryda BJÖRRÖD 1:209 Västra Björrödsvägen 11 2021-02-19 TURK FOOD SWEDEN AB HÄRRYDA KOMMUN 6 525 375 17 397

Göteborg HJÄLLBO 189:3 Storås Industrigata 11A 2019-09-13 Tornstaden Källeberget AB GÖTEBORGS KOMMUN 2 836 375 7 562

Härryda BJÖRRÖD 1:207 Adress saknas 2019-06-18 LC Development Fastigheter 12 AB HÄRRYDA KOMMUN 7 641 350 21 786

Härryda BÅRHULT 1:118 Gröenvägen 11 2018-07-10 Fastighets AB Knostret HÄRRYDA KOMMUN 2 155 348 6 198

Härryda SNÅKERED 2:141 Adress saknas 2018-10-29 HÄRRYDA MASKINGRÄV AB Privatperson 900 137 6 559
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Ortsprismaterialet innehåller köp med spridning geografiskt inom de aktuella kommunerna och prisintervallet 
bedöms täcka in nivån för lägen med olika attraktivitet. Görs en ytterligare gallring med avseende på tomt-
storlek (tomter under 5 000 kvm) fås ett vägt genomsnittspris om cirka 820 kr/kvm TA. Högst pris noteras för 
fastigheten Göteborg Tuve 38:85 där priset uppgick till 1 575 kr/kvm TA. Svefa har god insyn i detta objekt 
och kostnader om cirka 250 kr/kvm var nyligen nedlagda för att grusa upp och hägna in fastigheten. Köparen 
arrenderade tidigare tomten av säljaren. Noteringen visar således på en betalningsvilja om drygt 1 300 kr/kvm 
TA för detta objekt.  

De tomter som geografiskt ligger närmast värderingsobjektet är försålda tomter i det nya industriområdet 
Bårhult och där Härryda kommun försålt tomter inom prisintervallet om cirka 350 – 900 kr/kvm TA och där 
den senaste noteringen (oktober 2020) har det högsta priset. Värderingsobjektets mikroläge och goda möj-
ligheter till större logistiketableringar bedöms dock medföra något bättre marknadsförutsättningar för ända-
målet logistik. 

Storleksmässigt bedöms köpet vid Hisingen Logistikpark (Kålsered 1:110) som mest intressant och där ob-
jektet utgör mark för logistikändamål. Priset landade på 891 kr/kvm tomtareal och genomfördes i augusti 
2018. Utöver vad som redovisas i tabellen kan även nämnas att Göteborgs Stad i januari 2015 samt septem-
ber 2016 sålt två större tomter inom samma område till priser om 850 respektive 856 kr/kvm tomtareal. Affä-
ren i september avser en tomt om cirka 90 000 kvadratmeter och där köparen är Prologis. Att notera till dessa 
köp är att markförhållandena i detta område krävt sprängning, vilket lite beroende på förutsättningarna i de 
enskilda fallen dock inte enbart medför stora kostnader utan även vissa klara fördelar vad gäller främst grund-
läggningsförutsättningarna för färdigsprängd och grovplanerad tomtmark.  

Ett intressant köp som inte ingår i ovan lagfarna köp är affären mellan Bockasjö och Platzer som under våren 
2020 bildat ett Joint venture ”Sörreds Logistikpark”. Det nybildade bolaget har av Platzer köpt fastigheten 

Göteborg Sörred 8:12 till ett underliggande fastighetsvärde om 250 mkr. Fastighetens markareal är 254 000 
kvadratmeter vilket innebär ett pris motsvarande cirka 984 kr/kvm markareal. På fastigheten finns en byggrätt 
om minst 90 000 kvadratmeter BTA. Marken bestod vid förvärvstillfället av relativt starkt kuperad skogsmark 
och är delvis i behov av plansprängning innan bebyggelse och fullt utnyttjande av tomten. Högsta byggnads-
höjd 20 meter. Exploateringstalet inom detta objekt uppgår till cirka 0,35. 

Vidare köpte Sörreds Logistikpark ytterligare en fastighet, Sörred 7:21, av Platzer under hösten 2020. Detta 
objekt har en markareal om cirka 58 000 kvadratmeter och köpeskillingen uppgick till cirka 70 mkr motsva-
rande cirka 1 200 kr/kvm markareal. Exploateringstalet inom Sörred 7:21 uppgår till drygt 0,43.  

Båda dessa transaktioner utgör större områden som kan delas upp i mindre fastigheter, särskilt troligt är att 
den största av dem delas upp. Båda transaktionerna har baserats på ett pris per kvadratmeter BTA om 2 800 
kr/kvm och inte per kvadratmeter TA som är normalt för den här typen av objekt. Normalt för närområdet för 
dessa köp är väldigt stora industrietableringar. Det finns även en stor efterfrågan på stora industritomter som 
kan nyttjas som logistik. För industrifastigheter ligger normalt tillåten exploateringsgrad på cirka 50%. Ovan 
nämnda transaktioner har ett exploateringstal som tillåter en lägre exploateringsgrad. Något som bedöms 
sänka betalningsviljan något. Men då efterfrågan och betalningsviljan på uppställningsytor är stor i Göteborg 
så bedöms betalningsviljan vara hög på rena uppställningsytor. Om fastigheterna delas i mindre tomter be-
döms även en del ytor gå bort till vägar/allmän plats.   

Slutligen kan det utöver ovanstående köp noteras om priser på industrimark i Viared Västra i Borås kommun. 
Enligt gällande prislista hos Borås kommun ligger priserna för tomter med skyltläge mot Rv40 på 650 kr/kvm 
tomtareal. Att notera i övrigt är att marken är grovplanerad. Värderingsobjektets läge i direkt närhet till Land-
vetter Airport samt läget nära Göteborgs hamn i övrigt bedöms dock som bättre än tomter i Viared. 
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Prisutvecklingen för obebyggda fastigheter är normalt sett, av olika skäl, i princip omöjlig att beräkna statist-
iskt på ett säkert sätt. För obebyggda fastigheter bedöms prisutvecklingen i stället med ledning av prisut-
vecklingen för motsvarande bebyggda fastighetstyp. Statistik avseende köp av bebyggda industrifastigheter 
i Göteborgsområdet visar på en uppgång under de senaste åren. Marknadsförutsättningarna på fastighets-
marknaden generellt har förbättrats under perioden med sjunkande direktavkastningskrav och en stabil till 
svag hyresuppgång för industri- och logistiklokaler. 

Resultat 
Sammantaget bör jämförelse i första hand utgå från de större köpen vid Hisingen Logistikpark samt de båda 
affärerna mellan Platzer och Bockasjö på Hisingen i Göteborg. Läget för dessa köp i närheten av Göteborgs 
hamn och Volvo bedöms som jämförbart till något bättre än värderingsobjektets läge. Att beakta i jämförelse 
med de äldre köpen är utvecklingen på logistikmarknaden i stort under jämförelseperioden vilken, som ovan 
nämnts, har varit positiv. Just affären avseende Göteborg Sörred 8:12 som genomfördes under 2020 bedöms 
som extra intressant med anledning av tomtstorlek och förutsättningar i övrigt vad avser markförhållanden 
och behov av plansprängning o.d. Noterbart är att exploateringsgraden är högre för värderingsobjektet.  

Sammanfattningsvis bedöms värderingsobjektets värde uppgå till cirka 900 kr/kvm tomtareal vilket tillsam-
mans med värderingsobjektets areal om 210 000 kvadratmeter ger det totala värdet om cirka 189 000 000.  
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Ordernummer: 176879 
Fastighetsbeteckning: Del av Härryda Dansered 1:64  

 

15 (15) 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

6. Slutsatser 

Marknadsvärde 
Sammanvägt bedöms värderingsobjektets marknadsvärde, enligt de förutsättningar som förutsätts gälla, vid 
värdetidpunkten 2021-05-01 till:  

 

900 kr/kvm TA 
Niohundra kronor per kvadratmeter tomtareal 

Vilket ger ett totalt värde om cirka 189 000 000 kronor vid en tomtareal om 210 000 kvadratmeter 

 

 

 

Göteborg 2021-05-10 

 

 

Erik Norrman    Tobias Cederlund 
RICS, Registered valuer   Civilingenjör, Lantmäteri 
Av Samhällsbyggarna auktoriserad   Av Samhällsbyggarna auktoriserad 
Fastighetsvärderare   Fastighetsvärderare 

 

Bilagor 
Bilaga Utdrag ur fastighetsregistret avseende fastigheten Härryda Dansered 1:64  
Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

HÄRRYDA DANSERED 1:64 2012-02-29 2003-04-08 13:00 2021-05-05
Nyckel: 140811166
UUID: 909a6a6f-09b5-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Härryda
Distrikt: Härryda
Nr: 107072

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2021-05-04 211413

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6396691.2 339843.6
2 6397288.3 339393.3

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 277 623 kvm 277 623 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE
Köp: 2001-09-04 Andel: 1/1

1/1 2001-09-18 01/25982

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Generalplan: LANDVETTER FLYGPLATS M M 1980-03-27

Senast ajourföring: 2021-04-15
14-LAN-2058
14PE 403

Delområde för andra anm.: BIOTOPSKYDD ENL 21§ NATURVÅRDSLAGEN,INOM DEL AV GENERALPLANEN SE AKT 1401-P96/6,1401-P97/1

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET MED VÄRDE < 1000 KR (499)
317911-0
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
277623 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1264
HÄRRYDA KOMMUN
435 80 MÖLNLYCKE

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Gemensamhetsanläggningar
HÄRRYDA DANSERED GA:2
HÄRRYDA KNÖS GA:2

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 2002-02-07 1401-246
Fastighetsreglering 2002-10-18 1401-279
Fastighetsreglering 2003-01-17 1401-304
Anläggningsåtgärd 2011-11-01 1401-1012

URSPRUNG
HÄRRYDA DANSERED 1:61
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KARTA DIREKT
Alla områden; Fastighet; 1:500000; fastighet:text,fastighet:granser; A4, Portrait

Page 274 of 781



Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN+TAXERING HÄRRYDA DANSERED 1:64 Sidan 3 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2021-05-10 09:39

KARTA DIREKT
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Datum:  09.8.2021

Lägeskarta
 

1:20 000

±

0 0,5 1 1,5 [km]Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.Page 286 of 781

FORBYT_1
Oval
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1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 355  Dnr 2013KS633 

Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, 
Del 4, logistik och lager i Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, del 4, 
logistik och lager i Härryda kommun. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD)  avstår från att delta i beslutet.  
  

Reservation  
Roland Jonsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. utgör fjärde etappen i utveckling av området i 
anslutning till Flygplatsmotet och Flygplatsvägen i enlighet med det planprogram och 
framtidsvision för ”Airport City” som Härryda kommun, Swedavia AB och 
Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemensamt tagit fram. Planprogrammet godkändes av 
kommunfullmäktige den 21 november 2011 § 300. Detaljplanen möjliggör uppförande av 
byggnader för logistik och lager norr om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. 
Angiven exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet, vilket 
medger en exploatering på totalt 94 500 kvm (byggnadsarea) BYA. 
  
Detaljplanen har varit föremål för samråd årsskiftet 2014/2015 och granskning hösten 2015 
samt våren 2021. Efter granskning 2 av detaljplanen har planhandlingarna justerats och 
kompletterats rörande geoteknik och dagvatten med anledning av inkomna synpunkter. 
Förvaltningen bedömer med hänsyn till reviderat riksintresse för del av ny stambana mellan 
Göteborg-Borås daterat 16 september 2021 att detaljplanen inte riskerar att medföra påtaglig 
skada på riksintresset. En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att medfinansierings-
avtalet och marköverlåtelseavtalet godkänns av kommunfullmäktige samt avtal undertecknas 
mellan parterna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021 
 Planbeskrivning med genomförande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Plankarta 
 Illustrationskarta 
 Samrådsredogörelse 
 Utlåtande granskning 
 Utlåtande granskning 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2011 § 300 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 117    

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, del 4, 
logistik och lager i Härryda kommun. 
 
Roland Jonsson (MP) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen 
för att ta fram miljökonsekvensbeskrivning. 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Roland Jonssons förslag om 
återremiss. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 11 ja-röster, 1 nej-röst och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 355 
Ärende: Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., Airport City, Del 4, logistik 
och lager i Härryda kommun,  2013KS633 
 
Omröstningslista 1 

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   
Ronny Sjöberg (C), 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 
Resultat 11 1 1 

Page 4 of 4Page 291 of 781



 1(5) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Anna Wallin 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-08-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2013KS633 214 

 

 

Antagande av detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., 
Airport City, Del 4, logistik och lager i Härryda kommun 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl., 
Airport City, del 4, logistik och lager i Härryda kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. utgör fjärde etappen i utveckling av 
området i anslutning till Flygplatsmotet och Flygplatsvägen i enlighet med det 
planprogram och framtidsvision för ”Airport City” som Härryda kommun, 
Swedavia AB och Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemensamt tagit fram. 
Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 21 november  
2011 § 300. 
 
Detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader för logistik och lager norr 
om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. Angiven 
exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet, 
vilket medger en exploatering på totalt 94 500 kvm (byggnadsarea) BYA. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd årsskiftet 2014/2015 och granskning 
hösten 2015 samt våren 2021. 
 
Efter granskning 2 av detaljplanen har planhandlingarna justerats och 
kompletterats rörande geoteknik och dagvatten med anledning av inkomna 
synpunkter.  
 
Förvaltningen bedömer med hänsyn till reviderat riksintresse för del av ny 
stambana mellan Göteborg-Borås daterat 16 september 2021 att detaljplanen 
inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset. 
 
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att medfinansierings-
avtalet och marköverlåtelseavtalet godkänns av kommunfullmäktige samt 
avtal undertecknas mellan parterna. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 augusti 2021  
 Planbeskrivning med genomförande  
 Plankarta  
 Illustrationskarta  
 samrådsredogörelse 
 Utlåtande granskning 
 Utlåtande granskning 2 
 Kommunstyrelsens beslut den 21 november 2011 § 300 
 Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2019 § 117 

 
Ärendet 
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. utgör fjärde etappen i utveckling 
av området i anslutning till Flygplatsmotet och Flygplatsvägen i enlighet 
med det planprogram och framtidsvision för ”Airport City” som Härryda 
kommun, Swedavia AB och Flygplatsfastigheter i Landvetter AB gemen-
samt tagit fram. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 21 
november 2011 § 300. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd årsskiftet 2014/2015 och 
granskning hösten 2015. Därefter har planarbetet legat vilande med hänsyn 
till kompletterande utredningar rörande trafik.  
 
Initialt var utgångspunkten att möjliggöra byggnation på båda sidorna av 
Riksväg 546/Flygplatsvägen och tillåta en exploatering i enlighet med 
programmet, med syfte att möjliggöra etablering av handels-, kontors- och 
lättare industrilokaler. Efter granskning konstaterades dock att det finns en 
begränsning i kapacitet på Riksväg 40. Det betyder att exploateringen 
begränsas av kapaciteten på Riksväg 40 istället för av trafikplatsen.  
 
Med anledning av detta ändrades exploateringstypen till logistikverksamhet 
vilket genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. 
Planområdets minskades även med cirka 10 ha och omfattar endast området 
öster om Riksväg 546/Flygplatsvägen. Med hänsyn till genomförda 
förändringar genomförs en ny granskning under tiden 22 mars–18 april 
2021. 
 
Detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader för logistik och lager norr 
om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. Angiven 
exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet, 
vilket medger en exploatering på totalt 94 500 kvm BYA. 
 
Området angörs via en ny cirkulationsplats vid Flygplatsmotet. En industri-
gata anläggs som matar de olika byggnaderna inom området. I entréområdet 
skulle en vändslinga för buss kunna möjliggöras för att trafikförsörja 
området med kollektivtrafik. 
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Efter granskning 2 av detaljplanen har planhandlingarna justerats och 
kompletterats rörande geoteknik och dagvatten med anledning av inkomna 
synpunkter.  
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012 och med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 
miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 
miljöbalken 5 kap. överträds. 

 
Läge och befintliga förhållanden 
Planområdet ligger utmed Riksväg 40 norr om Flygplatsmotet vid Land-
vetter flygplats. Planområdet avgränsas i norr och öster av skogsmark, i 
väster av Riksväg 546/Flygplatsvägen och i söder av Riksväg 40 och Flyg-
platsmotet. 
 
Planområdets areal är cirka 21 hektar.  
 
Övervägande del av planområdet ägs av Härryda kommun. Dansered 1:61 
ägs av en enskild fastighetsägare. 
 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av logistik och lager norr 
om Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport.  
 
Planförslag 
Detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader för logistik och lager. 
Angiven exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användnings-
området, vilket medger en exploatering på totalt 94 500 kvm BYA. 
 
Området angörs via en ny cirkulationsplats vid Flygplatsmotet. En industri-
gata anläggs som matar de olika byggnaderna inom området. I entréområdet 
skulle en vändslinga för buss kunna möjliggöras för att trafikförsörja 
området med kollektivtrafik. 
 
Detaljplanen regleras med hänsyn till topografi och flygsäkerhets högsta 
totalhöjd. Reglerad totalhöjd över nollplanet är +150 respektive +156 med 
hänsyn till influensområde för flyghinder.  
 
Bestämmelser avseende placering, utformning och utförande av byggnader 
samt dess innehåll är primärt reglerade med hänsyn till riskavstånd för 
transport av farligt gods på Riksväg 40 och Riksväg 546 samt flygsäkerhet. 
 
Planbestämmelser reglerar även att byggnadsvolymer och fasader ska 
utformas med särskild hänsyn till områdets exponerade läge vid Riksväg 40 
och Riksväg 546.  
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Överensstämmelse med översiktsplanen 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP2012 och med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 
miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt 
miljöbalken 5 kap. överträds. 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Planområdet ligger inom riksintresse för Landvetter flygplats som även 
omfattar influensområde med hänsyn till buller och flyghinder liksom 
kontrollzon för bana 1 och framtida bana 2.  
 
Planområdet gränsar även mot riksintresse för Väg 40 och Väg 546 söder 
om Flygplatsmotet samt riksintresse för del av ny stambana mellan 
Göteborg-Borås. 
 
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg för höghastighetståg och 
snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Flera stations- och 
korridoralternativ har identifierats och utvärderats vid Landvetter flygplats i 
Trafikverkets lokaliseringsutredning. 
 
Korridoralternativen öster om flygplatsen sammanföll den 9 september 2020 
med delar om planområdet. I Trafikverkets senaste samrådsförslag den 19 
april 2021 berörs inte planområdet. Sträckningen österut förslås istället till 
stor del lokaliseras till Riksväg 40. Denna korridor är utpekad som 
riksintresse enligt Trafikverkets beslut daterat den 16 september 2021. 
 
Dagvatten 
Med hänsyn till att Mölndalsåns tillrinningsområde täcker in ett relativt stort 
område, och då det i framtiden planeras för ytterligare områden inom 
samma avrinningsområde, bör höga krav på rening av dagvatten ställas.  
 
Ett kontrollprogram kopplat till dagvatten avses tas fram av tilltänkt exploa-
tör. 
 
Avtal  
 
Kommunfullmäktige godkände den 19 september 2019 § 117 
markanvisningsavtal mellan Härryda kommun och Catena Malmö AB, efter 
namnbyte Catena Dansered AB, med syfte att ge Catena ensamrätt att 
förhandla med kommunen om att köpa marken och etablera 
logistikanläggning. 
 
Ett medfinansieringsavtal ska tecknas mellan Trafikverket och Härryda 
kommun avseende nödvändiga utbyggnader av vägnätet för planerad 
exploatering i samband med att detaljplanen antas.  
 
Ett marköverlåtelseavtal ska tecknas mellan Härryda kommun och Catena 
Dansered AB, avseende kvartersmarken inom planområdet i samband med 
att detaljplanen antas.  
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En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att medfinansierings-
avtalet och marköverlåtelseavtalet godkänns av kommunfullmäktige samt 
avtal undertecknas mellan parterna. 
 
 
Ekonomi 
Kommunens kostnader för framtagande av detaljplan finansieras via uttag 
av planavgift.  
 
Kostnaden för utbyggnad av vägnätet finansieras av kommunen vilket även 
framgår av medfinansieringsavtalet. Kommunens kostnader för utbyggnad 
av vägnätet bedöms täckas av de intäkter kommunen får in i samband med 
försäljning av kvartersmark.  
 
Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten-och avloppsnätet  
finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer med hänsyn till reviderat riksintresse för del av ny 
stambana mellan Göteborg-Borås daterat 16 september 2021 att detaljplanen 
inte riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset och att detaljplanen 
därmed kan antas. 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson  Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. Plan- och bygglovschef  
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Sektorn för samhällsbyggnad 
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Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. 

AIRPORT CITY, DEL 4, LOGISTIK OCH LAGER 

i Härryda, Härryda kommun 

 

PLANBESKRIVNING 
 

 
 

Planhandlingar: 
 

• Plankarta med bestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Samrådsredogörelse  
• Utlåtande 
• Utlåtande II 
• Fastighetsförteckning 
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Bilagor: 
 

• PM VA- och dagvattenutredning, 2021-01-12, Ramböll 
• Trafikutredning (PM Flygplatsmotet 2), 2019-11-14, Sweco 
• Trafikutformningsförslag,19-11-11, Sweco 
• PM-Kapacitetsberäkning, 2019-09-20, M4Traffic 
• PM beträffande bergtekniska/geotekniska förhållanden, 2012-10-25, Norconsult AB  
• Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik, 2012-10-25, Norconsult AB 
• Kvantitativ riskutredning, 2014-05-23 reviderad 2014-11-27, Cowi AB 
• Riskutredning avseende flygtrafik, 2014-05-23 kompletterad 2014-11-10, Cowi AB 
• Naturinventering, 2019-09-17, Svensk Naturförvaltning AB 
• Fördjupad artinventering av groddjur, 2019-09-17, Svensk Naturförvaltning AB 
• Fördjupad artinventering av fåglar, 2019-06-21, Svensk Naturförvaltning AB 
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Detaljplan för del av Dansered 1:64 m fl 
AIRPORT CITY, DEL 4, LOGISITK OCH LAGER  
i Härryda, Härryda kommun 
 

Planbeskrivning 
 

 
Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
att redovisa de förutsättningar och de syften planen har liksom de organisatoriska, tek-
niska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen har 
ingen rättsverkan.  

BAKGRUND 

Detaljplanearbetet för Airport City, del 4 har varit ute på samråd årsskiftet 2014/2015 och 
granskning genomfördes under hösten 2015. Därefter har planarbetet legat vilande med 
hänsyn till kompletterande utredningar rörande trafik. Initialt var utgångspunkten att 
möjliggöra byggnation på båda sidorna av Väg 546/Flygplatsvägen och tillåta en 
exploatering i enlighet med programmet, med syfte att möjliggöra etablering av handels-
, kontors- och lättare industrilokaler. Efter granskning konstaterades dock att det finns en 
begränsning i kapacitet på riksväg 40. Det betyder att exploateringen begränsas av 
kapaciteten på riksväg 40 istället för av trafikplatsen.  
Med anledning av detta ändrades exploateringstypen till logistikverksamhet vilket gene-
rerar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har även 
minskats med ca 10 ha och omfattar endast området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. 
Med hänsyn till genomförda förändringar genomfördes en ny granskning våren 2021. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planområdet utgör fjärde etappen i utveckling av området i anslutning till Flygplatsmotet 
och Flygplatsvägen i enlighet med det planprogram och framtidsvision för ”Airport City” 
som Härryda kommun, Swedavia AB och Flygplatsfastigheter i Landvetter AB 
gemensamt tagit fram och som godkänts av kommunfullmäktige 2011-11-21.  
Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra etablering av logistik och lager norr om Flyg-
platsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. Angiven exploateringsgrad är 45 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet vilket medger en exploatering på totalt 
ca 94 500 kvm BYA.  
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PLANDATA 

Läge och avgränsning  
 

 
Orienteringskarta 
 
Området ligger utmed Väg 40 norr om Flygplatsmotet vid Landvetter flygplats. Plan-
området avgränsas i norr och öster av skogsmark, i väster av Väg 546/Flygplatsvägen och 
i söder av Väg 40 och Flygplatsmotet.  

Areal 
Planområdets areal är ca 21 ha. 

Markägare 
Dansered 1:64 ägs av Härryda kommun och Dansered 1:61 ägs av en enskild fastig-
hetsägare. 

Markanvisning 
Kommunfullmäktige godkände 2019-09-19 ett markanvisningsavtal mellan Härryda 
kommun och Catena Malmö AB. Bolaget har genomfört ett namnbyte och heter idag 
Catena Dansered AB. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och 
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna 
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt 
markområde för bebyggande. Syftet med aktuell markanvisning är att medge Catena 
ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa marken och etablera logistik-
anläggning. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP2012 

 
 
Utdrag ur markanvändningskarta 

     Plangräns  

 
 
Planområdet är redovisat som ”Utbyggnadsområde för verksamheter på kort sikt” samt 
”Övrig mark, huvudsakligen skogsbruk” i översiktsplanen för Härryda kommun ÖP2012, 
antagen i juni 2012.  
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 

Gällande detaljplaner 
Planområdet liksom direkt angränsande områden i väster, norr och öster är inte planlagda 
tidigare. För Landvetter flygplats gäller stadsplan S-42 planlagd för luftfartsändamål 
fastställd 1978-12-21. I enlighet med visionen och program för Airport City har tre 
detaljplaner tagits fram. Detaljplan P 189 planlagd för industri, logistik och kontor, P 223 
planlagd för trafikantservice – drivmedelstation och vägrestaurang och P 267 planlagd 
för lager, logistik, industri samt kontor. Planerna vann laga kraft  
2010-07-14, 2013-04-02 och 2015-08-28. 
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Gällande planer  

Planprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programkartan visar huvudsaklig markanvändning inom respektive delområde 
 
Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat ett planprogram för Airport City, vilket 
godkändes av kommunstyrelsen 2011-11-21. Den övergripande idén kring plan-
programmet baseras på Härryda kommuns, Flygplatsfastigheter i Landvetters och 
Swedavias gemensamma framtidsvision om Airport City – en arena för utveckling av 
logistik, handel, upplevelse och kultur, kontor, verksamheter, hotell och konferens. 
Härryda kommun och Luftfartsverket deltog i ett internationellt och interregionalt 
samarbetsprojekt ”STRAIR” under åren 2005-2008 i vilket tankarna kring utveckling av 
flygplatsområdet föddes. 
 
Aktuellt planområde utgör delområde Norr i programmet. Delområdet föreslås ges en 
flexibel markanvändning och kunna utvecklas med publika verksamheter. Områdets 

Planområde 
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exponerade läge utmed Väg 40 och Flygplatsvägen ställer krav på placering och gestalt-
ning. Karaktärsbyggnader kan vara lämpliga i detta läge. 

RIKSINTRESSE FÖR KOMMUNIKATIONER 

Planområdet ligger inom riksintresse för Landvetter flygplats då influensområde med 
hänsyn till buller och flyghinder liksom kontrollzon för bana 1 och framtida bana 2 
sträcker sig norr om själva flygplatsen. Vidare gränsar planområdet mot riksintresse för 
Väg 40 och Väg 546 söder om Flygplatsmotet samt riksintresse för del av ny stambana 
mellan Göteborg-Borås.  

Götalandsbanan 
Trafikverket planerar en dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås. Flera stations- och 
korridoralternativ har identifierats och ut-
värderats vid Landvetter flygplats i Trafik-
verkets lokaliseringsutredning. 
Korridoralternativen öster om flygplatsen 
sammanföll tidigare (2020-09-09) med delar av 
planområdet. I Trafikverkets senaste samråds-
förslag (2021-04-19) berörs inte planområdet. 
Sträckningen österut förslås istället till stor del 
lokaliseras till Riksväg 40. Denna korridor är 
utpekad som riksintresse enligt Trafikverkets 
beslut daterat 16 september 2021. 

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR 

Programmet för Airport City tar sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan, Göteborg 
Landvetter Airports Masterplan samt det internationella och interregionala samarbets-
projektet STRAIR där huvudtesen var att väl fungerande flygplatser är drivande faktorer 
för regional utveckling. Målsättningen var att hitta ett sätt att utnyttja flygplatsens 
potential som regional tillväxtmotor, stimulera näringslivsutvecklingen och långsiktigt 
stärka regionens konkurrenskraft. 
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär den förväntade utvecklingen positiva effekter för 
såväl regionen, kommunen som individen. Förverkligandet av Airport city med de 
positiva förtecken detta har för riksintresset Göteborg Landvetter Airport kan innebära 
ekonomiska och sociala fördelar även på en nationell nivå. 
 
Mölndals stad arbetar för närvarande med en översyn av vattenskyddsområdet och 
skyddsföreskrifterna för Rådasjön. Skyddsområdet och föreskrifterna föreslås bli större 
och mer omfattande än de gällande och omfatta stora delar av Härryda kommun. Enligt 
förslaget skulle planområdet för Airport City ingå den tertiära skyddszonen. 

 
Trafikverkets förslag till lokalisering, 2021-04-
19 

Planområdet 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

 
Stora delar av inventeringsområdet utgörs av ungskog eller nyligen avverkade ytor. 
 
Idag utgörs planområdet huvudsakligen av naturmark bestående av tät skog, hyggen och 
våtmark. Terrängen är relativt kuperad med varierande marknivåer. Områdets lägsta 
punkt ligger på +115 m och dess högsta punkt på +145 m. 
 

 
Bild från Naturinventering, 2011-01-07, Härryda kommun 
 
En naturinventering (2011-01-07, Härryda kommun) togs fram till programmet i vilket 
det konstaterades att det inte finns några höga naturvärden inom området. Inventerade 
områden inom aktuellt planområde omfattar delområde 12, 13 (kartbild ovan). Även i 
kommunens Naturvårdsplan antagen i juni 2012 framkommer att det inte finns några höga 
naturvärden inom planområdet.  

• Område 12 (kartbild ovan) som består av våtmark bedöms inte ha några höga 
naturvärden. Våtmarken är sannolikt starkt påverkad av motorvägen. Möjlig-
heterna att utveckla våtmarksområdet till en alternativ plats för anläggande av en 
dagvattendamm föreslogs utredas. 

• Område 13 (kartbild ovan) utgörs av produktionsskog bestående av barrskog med 
stora delar myrimpediment. Idag är större delen av skogen avverkad. I 
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delområdets sydvästra hörn rinner en bäck som kommer från Lilla Dammtjärnen 
söder om Väg 40. Området bedömdes inte ha några höga naturvärden. 

  
Bild från naturinventering - naturvärdesobjekt,  
(2019-09-17, Svensk Naturförvaltning AB) 
 
Som underlag för planarbetet har även en kompletterande naturvärdesinventering (2019-
09-17, Svensk Naturförvaltning AB) tagits fram som omfattar inventering av befintliga 
naturvärden samt bedömning av påverkans- och känslighetsgrad för den nyckelbiotop 
som ligger strax norr om planområdet. Inom planområdet har två naturvärdesobjekt 
identifierats, båda med naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 
 
Naturvärdesobjekt 1 (kartbild ovan) utgörs av den skogsbäck som rinner vid vägen i väst. 
Bäcken har positiva värdestrukturer i form av block, sten och grus i vattenfåran och ett 
beskuggande trädskikt. Bäcken börjar utanför inventeringsområdet som ett utlopp från 
Stora Dammtjärnen och rinner sen via Lilla Dammtjärnen vidare under riksväg 40 och in 
i inventeringsområdet. 
 
Centralt i den norra delen av inventeringsområdet finns ett område som är relativt 
opåverkat från skogsbruksåtgärder och utgörs av tallskog och myrmark, nr 2 (kartbild 
ovan). Här finns bland annat typiska myrväxter som myrlilja, rosling, sileshår, tranbär 
och klockljung. På de senvuxna granarna växer gammelgranslav. 
 
Strax norr om inventeringsområdet finns en nyckelbiotop (kartbild ovan) utpekad i 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Det berörda objektet har en mycket liten areal, 
0,2 hektar och har därför en hög påverkansgrad från kanteffekter från omgivande skog 
inte bara i kantzonen utan även i de inre delarna av objektet. Biotopen är redan idag 
påverkad av den avverkning som gjorts i anslutning till området. För att inte påverka 
hydrologin negativt förordas enligt naturinventeringen en skyddszon på minst 45 m som 
åtgärd för att säkra befintliga naturvärden. 

 
Bild från naturinventering – nyckelbiotop, 
(2019-09-17, Svensk Naturförvaltning AB) 
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Utöver naturvärdesinventeringen har det även genomförts fördjupade artinviteringar av 
groddjur (2019-09-17, Svensk Naturförvaltning AB,) och fåglar (2019-06-21, Svensk 
Naturförvaltning AB) inom området. Inventeringarna visar på 22 artskyddade arter. 
Enligt inventeringarna gjordes i sammandrag följande noteringar angående naturmiljön 
och förekomster av arter: Ett risbo av vråk finns i den södra delen av området. Revlummer 
förekommer rikligt i området på flera ställen. Förekomst av grodor (vuxna och 
romsamlingar) i två olika skogsmaskinsvägar, en centralt i planområdet och en längs den 
norra gränsen. 

Mark 

Geoteknik och radon  
I samband med programmet för Airport City togs en översiktlig geoteknisk utredning 
fram (ÅF 2011-01-13). I denna konstateras bl a att programområdet inte inbegriper några 
lerområden i sluttande terräng. ÅF bedömer därför ingen skredrisk föreligga. Området 
består av fastmark och ringa jorddjup. Det förekommer dock även lösare jordarter såsom 
torv, men inte på så sätt att begreppet skredrisk gör sig gällande. 
 
Terrassering, plansprängning och utfyllnad kommer att ske inom hela programområdet. I 
utredningen bedöms ingen risk för stabilitetsproblem i bergskärningar eller risk för 
blocknedfall i permanentskedet eller under byggskedet föreligga förutsatt att terrassering 
sker på vedertaget sätt.  

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk utredning har även tagits fram inom ramen för aktuell detaljplan 
(Norconsult AB 2012-10-25). Nedan sammanfattas utredningen. 
 
Utifrån geotekniska förhållanden kan planområdet delas in i två grupper; fastmarks-
områden och torvområden. Fastmarksområdenas ungefärliga utbredning framgår i 
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR).  
 
De naturliga jordlagren, där inte ytligt berg förekommer inom dessa, består i huvudsak 
överst av organisk jord (mulljord, torv m m) till mellan ca 0-1 m. Den organiska jorden 
underlagras av friktionsjord till som mest ca 2 m djup. Jorden i centrala/västra delen av 
området (punkt 107) består överst av fyllning (grus, sand, sten m m) till ca 2 m djup. 
Fyllningslagret underlagras av torv till ca 3 m djup som i sin tur underlagras av siltig sand 
till ca 3,5 m djup. Inom fastmarksområdena förekommer berg i dagen vars ungefärliga 
lägen framgår på kartan nedan.  
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Figur 4.1 - Källa: Landvetter, Airport City, etapp 4, detaljplan PM beträffande bergtekniska/geotekniska 
förhållanden, 2012-10-25, Norconsult AB 
Djupet till fast botten/berg varierar i huvudsak mellan ca 0-2 m inom fastmarksområdena.  
 
Torvområdenas ungefärliga utbredning framgår av ritningen nedan.  

  
Ritning G 10 - Källa: Landvetter, Airport City, etapp 4, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport MUR 
geoteknik, 2012-10-25, Norconsult AB 
 
De naturliga jordlagren inom dessa områden består från markytan överst i huvudsak av 
svart mellantorv till som mest ca 4 m djup. Inom dessa områden kan även högförmultnad 
torv samt inslag av sand och silt förekomma. Vattenkvoten i torven varierar mellan ca 60-
900 %. De lägre vattenkvoterna återfinns där torven även innehåller sand, silt m m.  
 
Torven underlagras av friktionsjord bestående av sandig silt och/eller siltig sand till som 
mest ca 5 m djup. Djupet till fast botten/berg varierar i huvudsak mellan ca 1-5 m inom 
torvområdena. 

Geohydrogiska förhållanden  
Beroende på nederbördsmängd och lokal påverkan av topografiska-, vegetations- och 
jordlagerförhållanden fluktuerar grundvattenytan under året. Vid undersökningstillfället 
i oktober 2012 låg den övre grundvattenytan i skruvborrhål 105, 112, 114 och 125 på 
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mellan ca 0-0,7 m under markytan. Ingen övre grundvattenyta kunde noteras för skruv-
provtagningshål 107 eftersom hålen rasade igen på ca 1,5 m djup. Det förekommer även 
ytligt vatten i form av mindre bäckar, diken m m i området.  

Stabilitet  
Stabiliteten i området anses vara tillfredställande för nuvarande och framtida förhållanden 
mot bakgrund av att planområdet i huvudsak utgörs av fastmark samt att markytan är 
flackare än 1:10 inom områden där torv förekommer.  

Bergteknik  
Större delen av planområdet är beläget på en höjdrygg som i anslutning till områdets 
begränsning mot norr och öster sluttar mot nordost. Frånvaron av mer omfattande natur-
liga bergslänter i området speglar de i övrigt begränsade nivåvariationerna. Naturligt 
förekommande berghällar är genomgående glacialslipade och rundade. Naturliga berg-
hällar uppträder främst i anslutning till höjdpunkter, men ett antal mindre hällar uppträder 
oberoende av topografin. I anslutning till vägar finns även tre bergschakt markerade A, B 
och C i figur 4.1 ovan. 
 
Bergschakt A är ungefär 120 m långt. I de centrala delarna är lutningen i det närmaste 
vertikal och den maximala höjden över intilliggande vägbana ca 8–9 m. Bergschakt B 
sträcker sig utmed en bäck som kulverterats under vägen. Släntlutningen varierar och 
höjden över bäckfåran är ungefär 2 m. Bergschakt C är ca 200 m lågt med en maximal 
höjd över intilliggande vägbana på ca 5 m.  
 
Mot bakgrund av att moräntäcket på höjdryggarna genomgående förefaller vara mycket 
tunt går det inte utesluta att det finns ytterligare berghällar i området. Eventuella ytter-
ligare berghällar bedöms inte tillföra ytterligare information av betydelse, då de rimligtvis 
borde vara av samma karaktär som observerade. 

Litologi - bergarter  
Berggrunden är mycket enhetlig och utgörs uteslutande av förgnejsad granit till grano-
diorit, som är grå till rödgrå medelkorning. De mörka mineralen består främst av biotit 
och underordnade mängder hornblände. Inga andra bergarter har identifierats i området.  
 
Gnejsigheten är normalt svag och bildar en planstruktur i bergarten, men lokalt uppträder 
en väldefinierad bandning. Det finns även partier med en begynnande ådergnejsbildning. 

Sprödtektonik - sprickor  
Undersökta berghällar är relativt sprickfattiga och har ofta en flackt rundad form som i 
regel inte medger sprickmätningar. I de tre bergschakten längs områdets nordvästra och 
sydvästra begränsningslinjer är flera sprickor uppmätta. Fyra olika sprickgrupper kan 
definieras i en stereografisk presentation baserat på 34 mätningar.  
 
I figur 4.1 ovan framgår att en samverkan mellan de fyra sprickgrupperna generellt ger 
upphov till grova block som ofta överskrider 1 m3. Blockstorleken längs de två större 
bergschakten är bitvis betydligt mindre, då det lokalt råder förhöjd sprickfrekvens här. I 
övriga berghällar är den mest framträdande sprickgruppen den grupp som är parallell med 
gnejsigheten och i enstaka hällar grupp 2, som stryker i det närmaste parallellt med 
genejsigheten. Förekomsten av övriga sprickgrupper är mycket begränsad. 
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Inom undersökningsområdet har inga svaghetszoner eller partier med nedsatt bergkvalitet 
observerats. Det kan dock inte uteslutas att det finns ytterligare hällar än identifierade, 
men utredningen bedömer att osäkerheterna är liten med tanke på områdets   topografiska 
karaktär och berggrundens generella homogenitet.  

Bergteknisk bedömning  
Preliminär exploateringsplan (Flygsäkerhetsanalys, Program Airport City av Swedavia 
AB) visar att ett flertal mindre bergskärningar kommer att uppstå vid schaktning i om-
rådet. Det är dock endast i den östra delen, där det planeras schaktning i två terrasser, som 
det skulle kunna uppstå en skärning med en höjd över 4 m (uppskattad maximal höjd på 
7 m).  
 
Omfattningen av skärningar utmed befintliga vägar är något oklar till följd av att det 
saknas information om detaljutformning. Nya infartsvägar kan komma att kräva att mer 
berg avlägsnas än vad som framgår av figur 4.3 nedan. Övriga markerade bergschakt 
kommer att få uppskattade höjder på ungefär 1–3 m.  
 

  
Figur 4.3 Planerade bergschakt av betydelse är markerade med röda linjer. (redovisade höjder anges enligt 
det gamla höjdsystemet, vilket motsvarar +130 och +137 enligt nuvarande höjdsystem) 
Källa: Landvetter, Airport City, etapp 4, detaljplan PM beträffande bergtekniska/geotekniska förhållanden, 
2012-10-25, Norconsult AB 
 
Enligt preliminär exploateringsplan skulle det inom aktuellt område framför allt uppstå 
skärningar med två längsriktningar som i skärningen mellan terrasserna skulle ha en 
längsriktning i NNO-SSV riktning, vetta mot nordväst med en ungefärlig totallängd på 
300 m. Övriga skärningar skulle ligga i ungefär NV-SO riktning och huvudsakligen vetta 
mot sydväst.  
 
Orienteringen på planerad skärning mellan terrasserna +140 m och +147 m (redovisade 
höjder anges enligt det gamla höjdsystemet, vilket motsvarar +130 och +137 enligt 
nuvarande höjdsystem) är parallell med sprickor i grupp 3, och därmed i det närmaste 
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vinkelrät mot gnejsigheten och sprickgrupperna 1 och 2. Ur stabilitetssynpunkt är 
riktningen inte optimal, men det råder än dock inga akuta problem i nuläget. En av 
anledningarna är att sprickor i grupp 1 och till viss del 2 är så pass undulerande att 
blockutfall sällan medges. Bedömningen är att eventuellt uppkomna stabilitetsproblem i 
den planerade skärningen mellan terrasserna borde vara av underordnad karaktär och lätt 
avhjälpta med bergrensning och selektiv bultning.  
 
Den NV-SO dominerande riktningen för övriga planerade skärningar är i de fall de vetter 
mot SV ofördelaktigt orienterade mot bergartens gnejsighet. Det långsträckta schaktet 
utmed påfarten till Väg 40 och det stora, nyligen utförda bergschaktet i området för del 4 
utgör exempel på bergschakt med denna orientering som båda visar att det i princip inte 
existerar några stabilitetsproblem. Det huvudsakliga skälet till detta är att karaktären på 
sprickplanen i grupperna 1 och 2 i stor utsträckning är undulerande. 

Rekommendation berg  
Stabilitetsproblem bedöms kunna uppstå för de två befintliga bergskärningarna mark-
erade A och C i figur 4.1 ovan mot bakgrund av deras höjd och utformning. Monterad 
belysningsarmatur längs schaktet från skärningen längs påfarten till Väg 40 markerad C 
i Figur 4.1 skulle kunna skadas vid ett eventuellt framtida blockutfall. Ingen risk före-
ligger dock för vägbana och trafik då avståndet mellan schaktfot och vägbana uppgår till 
ca 3 m. Enligt besiktning föreligger ingen akut risk för blockutfall för någon av de två 
befintliga skärningarna. Planerade sprängningsarbeten i anslutning till dessa skärningar 
rekommenderas föregås av att block och stenar med potentiell rasrisk rensas (skrotas) 
bort i samråd med Trafikverket som i dagsläget förvaltar dem.   
 
Planerade bergschakt i enlighet med preliminär exploateringsplan bedöms inte medföra 
några stabilitetsproblem som kräver andra åtgärder än skrotning, men besiktning av 
bergsakkunnig rekommenderas ändå ske efter sprängning och bergrensning. Plan-
bestämmelse införs på plankartan.  
 
Efter sprängning ska alla planerade bergskärningar rensas från lösa block och stenar i 
enlighet med bergrensningsklass 2A i AMA Anläggnings 10 (Tabell CBC/4): Borttagning 
av löst berg med bergsskopa, därefter efterskrotning med skrotspett. Efter rensning ska 
behovet av bultning eller annan typ av stabilitetshöjande förstärkning bedömas. Den 
avsprängda bergytan och förhållandena i anslutning till denna ska besiktigas av berg-
sakkunnig innan grundläggning på berg sker. Rekommendationerna har införts som 
planbestämmelser på plankartan.  

Radon 
Utifrån utförda mätningar klassificeras marken inom området som normalradonmark. 
Byggnader rekommenderas utföras radonskyddande. 

Generella rekommendationer 
Detaljplanen kan ur geoteknisk synpunkt genomföras under beaktande av nedan angivna 
rekommendationer.  
 
Ur stabilitetssynpunkt bedöms planområdet vara tillfredställande för både befintliga och 
framtida förhållanden då området i huvudsak utgörs av berg, fastmark och plana torv-
områden. Små djup till berg samt förekomst av ytligt berg inom stora delar av området 
aktualiserar bergschakt.  
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Enligt nuvarande förhållanden bedöms risken för bergras och blocknedfall vara liten. 
Stabilitetsproblem kan komma att uppstå inom vissa delar där bergschakt behöver göras.  
 
Preliminärt bedöms grundläggning av byggnader kunna utföras med platta på mark, men 
möjligheten bör dock studeras vidare i samband med detaljprojektering. I samband med 
detaljprojektering kommer även fler kompletterande undersökningar att behöva tas fram 
för bestämning av grundläggningsmetod m m. 
 
Organisk jord såsom t ex torv m m förekommer inom planområdet, speciellt inom låglänta 
partier. För att undvika problem med stabilitet, sättningar m m måste urgrävning ske där 
byggnader, anläggningar, gator m m ska uppföras. Vid byggnation ska det beaktas att 
jordlagren kan vara silthaltiga och därmed flytbenägna och tjälfarliga. 
 

Avvattning 
Mölndalsån utgör recipient för planområdets avrinningsområde. Områdets ytavvattning 
sker idag till befintliga vattendrag samt öppna diken utmed befintliga vägar. Befintlig 
avvattning sker huvudsakligen via två nordliga avrinningsvägar i naturliga vattendrag. 
Resterande del av planområdet rinner mot söder och väster. I sydöstra delen av plan-
området finns ett vattendrag. Flöden från vattendraget rinner i nordvästlig riktning. 
Eftersom planområdet är beläget på en höjdrygg bildas inte lågpunkter eller instängda 
områden. 
 

 
Lågpunktskartering över planområdet 

Förorenad mark 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 
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Fornlämningar 
Enligt riksantikvarieämbetets hemsida, 2014-12-09, ligger en övrig kulturhistorisk 
lämning, kvarn, kategoriserad som bebyggelselämning industriell verksamhet och 
skogsbruk från medeltid nyare tid i anslutning till bäcken inom Dansered 1:61 precis norr 
om planområdet. Lämningen består av ett antal stenfundament vilka påträffades i 
samband med inventering för arkeologisk utredning för program för Airport City (UV 
Rapport 2011:13, Riksantikvarieämbetet).  
Lämningen ska dock sedan förändring i kulturmiljölagstiftning 2014-01-01 betraktas som 
fornlämning, RAÄ Härryda 97. Lagförändringen innebar bl a att ett ålderskriterium 
infördes som innebar att lämningar äldre än 1850 ska betraktas som fornlämningar, dock 
med vissa undantag. 
Länsstyrelsen bedömer inte att fornlämningen med tillhörande fornlämningsområde 
kommer att påverkas av föreslagen detaljplan eller att förslaget innebär betydande 
påverkan på miljön.  

Bebyggelse  

 
Planillustration: Catena/JKAB Arkitekter (illustrationen redovisar en tänkbar utformning, skrafferade ytor 
redovisar schematiskt maximal möjlig byggrätt enligt angiven exploateringsgrad på 45%.) 
 
Idag är området obebyggt. Detaljplanen möjliggör uppförande av byggnader för logistik 
och lager. Angiven exploateringsgrad är 45 % av fastighetsarean inom användnings-
området vilket medger en exploatering på totalt 94 500 kvm BYA. Detta ger möjlighet 
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att uppföra tre byggnadsvolymer på 31 500 kvm alternativt en byggnad på 31 500 kvm 
och en större anläggning på 63 000 kvm. 
 
Området angörs via en ny cirkulationsplats vid Flygplanmotet. En enskild gata anläggs 
som matar de olika byggnaderna inom området. I entréområdet skulle en vändslinga för 
buss kunna möjliggöras för att trafikförsörja området med kollektivtrafik.  
 
Detaljplanen reglerar med hänsyn till topografi och flygsäkerhet högsta totalhöjd. Före-
slagen totalhöjd över nollplanet är +150 samt +156 med hänsyn till influensområde för 
flyghinder (Trafikverket 2011-05-05 preciserat riksintresse för Landvetter flygplats). 
Föreslagna höjder i Flygsäkerhetsanalys program Airport City (Swedavia Konsult, 2011) 
redovisas som totalhöjder i Göteborgs höjdsystem. Detta system anger höjddata ca 10 m 
högre än värden angivna i RH 2000 (+160-166 öster om Väg 546).  
 

 
Illustration: Föreslagen bebyggelse, Catena/JKAB Arkitekter/DMOO 
 
Det är stora nivåskillnader inom större delen av planområdet. Nivåskillnaden mellan 
planområdet och motorvägen varierar mellan 1-10 m. Terrasseringar kommer att ske inför 
byggnation för att hantera nivåskillnaderna. Större nivåskillnader mellan terräng-
anpassningar ska omhändertas genom anläggning av stödmur med plantering alternativt 
slänt med plantering. Tillgängligheten inom området bedöms efter markmodellering dock 
vara god. Till respektive byggnad anordnas parkeringsytor för anställda samt last och 
angöringszoner. 
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Nivåskillnader hanteras genom terrassering av tomten. Slänter tar upp höjdskillnaderna inom tomten och 
mot angränsande fastigheter. 
 
Bebyggelsen inom västra respektive östra kvarteret får med hänsyn till riskavstånd 
placeras 50 m från farligt godsled (Väg 40 och Väg 546) förutsatt att; en barriär/skydd 
mot vägarna anordnas, ventilationsintag placeras från godsleder, minst en utrymningsväg 
samt entré vänder sig från Väg 40. (Kvantitativ riskutredning för detaljplan för del av 
Dansered 1:64 m fl Airport City, del 4, Cowi AB, 2014). Inom skyddsområdet närmast 
leden får markparkering samt mindre tekniska anläggningar såsom t ex trans-
formatorstationer uppföras, dock inte närmare än 30 m från farligt godsled. Se Risk farligt 
gods nedan.  
 
Bestämmelser avseende placering, utformning och utförande av byggnader samt dess 
innehåll är primärt reglerad med hänsyn till riskavstånd för transport av farligt gods på 
Väg 40 och Väg 546 samt flygsäkerhet. Belysning av fasader och skyltar får ej med 
hänsyn till flygtrafik vara bländande eller riktas uppåt. Takskyltar får inte anordnas. 
Takytor får inte beläggas med sand, grus, småsten, vegetationstäcke, koppar eller zink då 
takytor kan utgöra attraktiva landningsytor för fåglar samt reflektera ljus. Byggnader bör 
utföras med vetskapen att utrymmen mellan tak och väggar utgör attraktiva ytor för fåglar 
att bygga bon på. (Riskutredning avseende flygtrafik del 3 och 4 av Dansered 1:64 m fl 
Airport City, Cowi AB, 2014)  
Byggnadsvolymer och fasader ska utformas med särskild hänsyn till områdets expo-
nerade läge vid väg 40 och väg 546. Byggnadernas fasader ska brytas ner i mindre 
enheter, tex genom vertikal uppdelning, varierad kulörsättning eller skiftande materialval. 
Ett gestaltningsprogram med principer för områdets utformning kommer att tas fram inför 
genomförande av området. Nedan redovisas illustrerande exempel på vad som menas med 
ovanstående bestämmelse: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggnaden delas upp genom tre markerade högdelar som ger en vertikal indelning. De olika 
byggnadsdelarna ges en avvikande färgsättning och variation skapas även genom olika materialval. 
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Byggnaden delas upp genom tre markerade partier som ger en vertikal indelning och som har en avvikande 
mönsterverkan och färgsättning. 

Gator och trafik  

Gatunät 
Planområdet angörs från Väg 546/Flygplatsvägen som ansluter till Flygplatsmotet och 
Väg 40. Trafikverket är väghållare för båda vägarna. Väg 40 ingår i det nationella stam-
vägnätet och är utpekad som en primär transportled för farligt gods.  
Föreslagen utveckling i enlighet med programmet innebär en trafikökning till, från och 
inom föreslaget utvecklingsområde. Flygplatsmotet utgör redan idag en känslig punkt 
eftersom den utgör den enda anslutningen för den allmänna trafiken till och från flyg-
platsen. För att möjliggöra föreslagen utveckling måste vägnätet förstärkas.  
Kapaciteten på närliggande vägnät har under planarbetet visat sig vara avgörande för 
planens avgränsning och innehåll. Inledningsvis var målet att öka kapaciteten i trafik-
platsen och utifrån de genererade trafikflödena avgöra hur mycket BTA som exploate-
ringsområdet kunde utgöra. Efter avstämning med Trafikverket har det visat sig att det 
finns en begränsning i kapacitet på riksväg 40 som blir dimensionerade för projektet. Det 
betyder att exploateringen begränsas av kapaciteten på riksväg 40 istället för av 
trafikplatsen. Med anledning av detta har innehållet i detaljplanen ändrats till logistik-
verksamhet/lager vilket genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handels-
verksamhet. Planområdets har även minskats med ca 10 ha och omfattar endast området 
öster om Väg 546/Flygplatsvägen. 
I den tidigare utredningen fanns det förslag på handel i exploateringsområdet, men på 
grund av begränsningarna i mängden trafik som tillåts ansluta till riksväg 40 ändrades 
detta till logistikverksamhet/lager. De kapacitetsberäkningar som gjorts inom ramen för 
den uppdaterade trafikutredningen, (PM Flygplatsmotet 2, Sweco, 2019-11-14) beaktar 
tillkommande trafik från aktuell detaljplan samt tillkommande trafik från planerad 
exploatering söder om Flygplansmotet. 
Inom aktuell detaljplan, norr om Flygplatsmotet, planeras för maximalt 94 500 kvm 
logistik/lager, vilket ger ca 2 700 bilförflyttningar per dygn och 270 under den 
dimensionerande timmen (i utredningen gjordes beräkningar på 115 000 kvm 
logistik/lager vilket skulle ge ca 3 300 bilförflyttningar). Andelen tung trafik till och från 
området har bedömts till ca 60 %. 
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För planerad exploatering söder om Flygplatsmotet har Swedavia delgivit aktuell plan för 
sin utbyggnad av logistikområdet. Utöver nuvarande (2016) beräknas ca 100 000 kvm 
lager/logistik samt 32 000 blandad verksamhet tillkomma mellan 2017 och 2024. Med 
redovisade alstringstal ger det upphov totalt ca 4000 bilförflyttningar per dygn, och nästan 
500 under dimensionerande timme.  
En förutsättning som legat till grund för hur mycket tillkommande trafik utöver dagens 
nivåer som tillåts till följd av exploateringen är att trafikmängderna på påfartsrampen mot 
Göteborg inte får överstiga 1 200 fordon/timme. Med en minskad exploatering och 
föreslagna åtgärder norr och söder om Flygplansmotet bedöms tillkommande trafik från 
föreslagna exploateringar kunna hanteras, utan negativa effekter på trafikplatsen eller 
riksväg 40. Känslighetsanalyserna visar att föreslagna trafikåtgärder fungerar även om 
trafikmängderna ökar något gentemot grundfallet. Åtgärderna bedöms även kunna 
fungera för trafikmängderna år 2030 med vissa modifieringar.  
 
Härryda kommun och Trafikverket ska teckna ett medfinansieringsavtal innan 
detaljplanen antas avseende nödvändiga åtgärder på motet. 

Trafikutformning 
I tidigare utredning (PM Flygplatsmotet, 2018-03-19) valdes en utformning med en större 
cirkulationsplats för den södra delen av Flygplatsmotet och en ny cirkulationsplats för 
den norra sidan. Med den nya exploateringen anses den södra korsningen vara onödigt 
platskrävande och kostsam. För att minska markintrånget mot exploateringsområdet i 
sydväst och samtidigt sänka byggkostnaderna har storleken på den södra korsningen 
minskats och gång- och cykelbana placeras i plan likt dagens utformning istället för 
planskilt som tidigare föreslagits. Förutom detta har även den norra korsningen 
undersökts med avseende på höjdskillnader, lutningar och stoppsikt för att kontrollera att 
alternativet är genomförbart och uppfyller regler och krav.  
I aktuellt trafikförslag redovisas en möjlig framtida anslutning till exploateringsområde 
väster om Väg 546/Flygplatsvägen via en bro. Utbyggnad av detta område är inte aktuellt 
i nuvarande skede men det avses regleras i marköverlåtelseavtal att utbyggnadsmöjlighet 
för en brolösning och ny anslutningsväg på sikt inte omöjliggörs. 

Södra sidan 
Cirkulationsplatsen på södra sidan är placerad utifrån läget för dagens mindre cirkulat-
ionsplats som utökas norrut för att undgå intrång på omkringliggande fastigheter. 
Cirkulationsplatsen har placerats för att utnyttja så mycket som möjligt av dagens väg-
område. Cirkulationsplatsen har två körfält där detta bidrar till ökad kapacitet och en fri 
högersväng minskar risken för kö för de som kommer från Göteborg och kör i riktning 
mot flygplatsen. Även här används så mycket som möjligt av befintliga på- och avfarts-
ramperna men trimningsåtgärder blir ändå nödvändiga.  
Gång- och cykelbanan korsar liksom idag trafikplatsen i plan och flyttas ca 10 meter 
norrut där den korsar Flygplatsvägen för att få plats med den nya cirkulationsplatsen. 
Gång- och cykelbanan fortsätter på den östra sidan av Flygplatsvägen och ansluter söder 
om trafikantservice till gång och cykelbanan vid den nya trafikplatsen söder om Flyg-
platsmotet. Mängden fotgängare och cyklister som trafikerar området bedöms påverka 
resterande trafikflöden så pass litet att planskilda övergångar ej behövs för att säkerställa 
kapaciteten i trafikplatsen. 
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Infarten till trafikantservice från påfartsrampen mot Borås bibehålls med samma funktion 
som idag. Däremot behöver infarten till trafikantservice från Flygplatsvägen stängas på 
grund av den nya trafikplatsen i söder. 

Norra sidan 
Trafikplatsens norra del består av en stor cirkulationsplats som ersätter dagens korsning 
med väjningsplikt. Cirkulationsplatsens storlek gör det möjligt att ordna en anslutning till 
planområdet. Cirkulationsplatsen ges två körfält genomgående för hög kapacitet. Så 
mycket som möjligt av de befintliga på- och avfartsramperna har nyttjats men trim-
ningsåtgärder blir ändå nödvändiga.  
Trafikströmmen som i huvudsak kör från flygplatsen mot Göteborg ges fri högersväng 
genom cirkulationsplatsen. Befintlig gång- och cykelbana på västra sidan ansluter till 
gång- och cykelbanan på trafikplatsens södra sida under riksväg 40 på samma sätt som 
idag. Dessutom kompletteras med en ny gång- och cykelbana som ansluter till plan-
området via cirkulationsplatsens norra sida.  

 
Trafikutformningsförslag (PM Flygplatsmotet 2, Sweco, 2019-11-14) 
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Höjdsättningen på vägarna inom ett område på minst 120 meter från cirkulationsplatsens 
mitt behöver justeras för att få till godtagbara lutningar i och omkring cirkulationsplatsen. 
Detta påverkar delar av väg 546 som ligger på privat mark. För att uppnå minsta 
godtagbara stoppsikt på avfarten från Borås behöver kullen väster om påfarten mot 
Göteborg justeras med upp till 3 meter och en ny slänt konstrueras. Den föreslagna 
höjdsättning vid infarten till verksamhetsområdet har uppskattas till +126 
(Trafikutformningsförslag Planritning, Sweco, 2019-11-11 (bilaga till trafikutredningen))  

Gång- och cykelväg  
På västra sidan av Väg 546/Flygplatsvägen från Härryda samhälle norr om planområdet 
går en befintlig gång- och cykelväg. Den fortsätter sedan genom Flygplatsmotet och 
vidare till flygplatsen. 
I framtaget trafikförslag föreslås att gång- och cykeltrafiken leds under bron för riksväg 
40 på vägens västra sida för att sedan korsa trafikplatsen på den norra sidan av den södra 
cirkulationsplatsen. Efter detta korsar den påfarten mot Borås vid den södra 
cirkulationsplatsens östra sida och fortsätter sedan söderut längs Flygplatsvägens östra 
sida. 

Parkering, varumottag och utfarter  
Verksamheternas parkeringsbehov för anställda och besökande ska lösas inom kvar-
tersmark För de olika logistik/lageranläggningarna kommer separata lastgårdar för 
varumottag att anläggas. Angöring ska utformas för att klara lutning och svängradier och 
säkra tillgänglighet för större fordon.  
Anslutning till de olika byggnaderna sker genom en angöringsgata som ligger på kvarters-
mark och som ansluts via den nya cirkulationsplatsen. 

Kollektivtrafik 
Idag trafikeras flygplatsområdet förutom Flygbussarna av buss 612 (Landvetter 
recentrum- Landvetter flygplatsen). Närmaste hållplats är Logistikvägen, med ett gång-
avstånd på ca 1 kilometer. Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats 
med bedömts svår att lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig 
trafikering längs väg 546. Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle 
en kollektivtrafikförsörjning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme 
för busshållplats går att anordna inom planområdet, vilket redovisas i gällande 
illustrationsplan. Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark 
regleras i avtal mellan kommunen och exploatör, Catena Dansered AB.   
 
På lång sikt kan Airport City kollektivtrafikförsörjas med lokal busstrafik som ansluter 
till Götalandsbanan som förväntas öppna för trafik med höghastighetståg och en tåg-
station i direkt anslutning till flygplatsterminalen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Befintligt VA-nät i anslutning till programområdet har förstärkts genom utbyggnad av 
ledningar för vatten och spillvatten i Väg 546 fram till cirkulationsplatsen söder om 
Flygplatsmotet från befintligt nät i Härryda samhälle. VA-nätet har härmed kapacitet att 
klara tillkommande exploatering. Den dimensionerande vattenförsörjning för området har 
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beräknats till 26,3 l/s. Beräkningar visar att det är möjligt att försörja området med vatten 
från befintliga ledningar (längst väg 546) utan ytterligare tryckstegring. Vid beräkning av 
dimensionerande spillvattenflöden har normflöden för Logistik magasin med kontor 
antagits. Eftersom området lutar mot Flygplatsvägen och befintliga ledningar, kan alla 
föreslagna spillvattenledningar läggas med självfall, och ingen tryckstation är därför 
nödvändig. 
 

Dagvatten 
Ett genomförande av planförslaget kommer utan åtgärder att medföra snabbare och större 
dagvattenavrinning samt ökad föroreningsbelastning på recipienten Mölndalsån. 
Dagvattenutredningarna som gjorts inom ramarna för arbetet med detaljplanen visar på 
möjligheten att med hjälp av ett avrinningssystem reglera det maximala dagvattenflödet 
(l/s) från området. För att detta inte ska öka jämfört dagens nivå samt för att reducera 
förväntad ökning av föroreningar i dagvatten så att framtida miljöbelastning minimeras. 
Framtida dagvattensystem syftar till att erhålla så låg hastighet på vattnet som möjligt för 
att tillåta sedimentation av suspenderat material och partikelbundna metallföroreningar. 
Dimensionerande regn för framtaget förslag på dagvattenhantering motsvarar kraven på 
återkomsttider för regn i centrum- och affärsområden och motsvarar 10- och 30-årsregn. 
Enligt Svenskt Vattens Publikation P110 (Svenskt vatten, 2016) ansätts klimatfaktor 1,25 
vid beräkning av dagvattenflöden för framtida förhållanden samt fördröjningsvolym för 
att ta hänsyn till klimatförändringar och ökade nederbördsmängder. 

Dagvattenberäkningar 
Beräkningar av flöden i befintlig 
och framtida situation utfördes 
för planområdet med en upp-
delning i två avrinningsområden 
väst och öst. I befintlig situation 
består området enbart av natur-
mark med en mindre andel asfalt-
yta i den västra delen. Den totala 
avrinningsarean utgörs av 25,2 
ha. 
 
 
 
 
Den befintliga reducerade arean från de två avrinningsområden utgörs av 4 ha. I det östra 
avrinningsområdet tillkommer dagvatten från ett område på 2,5 ha som ligger utanför 
planområdet. I den västra delen av planområdet fås en ökad reducerad area från 2,0 till 
7,2 ha i framtida situation och i den östra delen från 2,1 ha till 8,2 ha 

Dimensionerande dagvattenflöde 
Dimensionerande dagvattenflöde för befintlig och framtida situation beräknades för 
10- och 30-årsregn. I beräkningar för flöden i framtida situation har klimatfaktor 1,25 
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använts. Enligt beräkningar fås en ökning i flöden i framtida situation jämfört med 
befintlig situation 
 

 
Dimensionerande dagvattenflöde för avrinningsområden för befintlig och framtida situation samt 
skillnaden mellan dessa flöden.  

Fördröjningsvolym dagvatten 
Det dagvatten som avrinner från de hårdgjorda ytorna efter exploateringen måste för-
dröjas för att dagvattenflödet ska förbli densamma efter som före exploatering. Den 
erforderliga fördröjningsvolymen för den västra och östra delen är 2080 m3 respektive 
2457 m3, totalt ca 4600 m3. 

Dagvattenföroreningar 
Mängden föroreningar i dagvattnet ökar som en följd av förändrad markanvändning där 
man hårdgör stora ytor. De ämnen som har beräknats är näringsämnena kväve (N) och 
fosfor (P), tungmetaller (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg), suspenderad substans (SS) samt 
oljeindex, polycykliska aromatiska kolväten (PAH16) och bens(a)pyren (BaP). 
Hårdgjorda ytor inom planområdet genererar föroreningar i dagvattnet och det är särskilt 
parkeringsytor och lastgårdar som ger dock upphov till mest föroreningar. Därav har 
föroreningsberäkningar endast utförts för de parkeringsytor och lastgårdar samt körbara 
ytor som planeras inom planområdet. 

Åtgärdsförslag 
Ur flygsäkerhetssynpunkt ska fördröjningsmagasin anläggas under mark. Öppna dag-
vattenmagasin med permanent vattenspegel kan locka till sig fåglar. Det är ur flyg-
säkerhetssynpunkt inte heller möjligt att använda sig av gröna tak av något slag. Öppna 
diken kan anläggas om de utförs på sådant vis att det inte blir stillastående vatten-
samlingar under längre perioder. 
 
I enlighet med Härryda kommuns ”Policy för hantering av dag- och dräneringsvatten ” 
ska dagvattenhantering till följd av ett ökat dagvattenflöde i huvudsak baseras på följande 
principer: 
 

• Inom tomtmark ska i första hand olika former av LOD tillämpas. Dagvattnet ska 
spridas på markytan och passera vegetationsytor. Dagvattenledningar för bort-
ledning av regnvatten från hårdgjorda ytor inom tomtmark ska i normala fall inte 
anläggas. 

• Gatu- och vägytors avvattning utanför tomtmark liksom avvattning av park och 
naturmark ska så långt det är möjligt ske i öppna diken eller i avrinningsveck. 
Fördröjning och rening av dagvattnet ska ske lokalt innan vatten leds ut till 
vattendrag. 
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Dagvattenhanteringen inom området, både fördröjning och rening, bör i så stor 
utsträckning som möjligt följa nedanstående steg i enligt Härryda kommuns dagvatten-
policy. 
 

 

Fördröjning och rening av dagvatten 
Erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med utgångspunkt i att flödet efter planerad 
exploatering inte får öka. Dagvatten föreslås att hanteras i växtbäddar för fördröjning och 
rening av parkeringsytor och lastgårdar i kombination med underjordiskt magasin för 
ytterligare fördröjning. Dagvatten från tak och körbara ytor föreslås ledas till 
underjordiskt magasin för fördröjning. Magasinen syftar till att begränsa maxflödet 
nedströms samt till att rena dagvattnet genom sedimentering. 
I det östra avrinningsområdet föreslås placering av ett dagvattenmagasin bestående av 
sprängstens- eller dagvattenkassetter i den södra delen. I västra avrinningsområdet 
bedöms det bästa läget vara i nordvästra hörnet (NV), där möjliggörs självfall för dag-
vatten från hela västra avrinningsområdet till magasinet. 
Vid utformning av system för rening av dagvatten från planområdet bör hänsyn tas till 
miljökvalitetsnormer. Parkeringsytor och vägar inom området utgör de ytor som kommer 
att stå för den huvudsakliga föroreningsmängden till dagvattnet. Från dessa ytor kommer 
t ex tungmetaller såsom koppar, zink, bly, kadmium och olja liksom näringsämnen såsom 
kväve- och fosforföroreningar. Avskiljning genom filtrering eller sedimentering är möjlig 
då de flesta föroreningarna från vägytor är partikelbundna. 
Dagvatten från såväl parkeringsytor i marknivå som i garage med fler än 50 platser bör 
avledas via en oljeavskiljare innan det når recipient. Bestämmelse införs på plankartan. 
Vid parkeringsytor med färre än 50 platser är det tillräckligt att dagvatten rinner ut på 
någon form utav vegetationsyta. Dagvatten från dessa ytor kan förslagsvis rinna ut över 
dräneringsstråk med infiltrationsyta och dagvattenintag. 

 
 

 

Exempel på nedsänkta växtbäddar för hantering av dagvatten från parkerings- och asfaltsytor. 
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I beräkningarna för erforderlig rening och fördröjning har en generell tvärsektion använts. 
Magasineringsvolymen i växtbädden har schablonmässigt antagits utgöras av en porositet 
på 30 %. I Tabell nedan redovisas ytbehovet för rening av dagvattnet från respektive 
planerade parkeringsytor och lastgårdar. 
 

 
Erforderlig fördröjningsvolym och ytbehov för fördröjning och rening i växtbäddar.  

Rekommendationer 
Höga krav bör ställas på rening av dagvatten eftersom Mölndalsåns tillrinningsområde 
täcker in ett relativt stort område, och då det i framtiden planeras för ytterligare områden 
inom samma avrinningsområde. Även befintlig föroreningsbelastning bör ses över för att 
erhålla en klar bild av hur mycket exploateringar liknande aktuellt planförslag påverkar 
kvaliteten på dagvattnet. 
Genom reningsåtgärder i form av föreslagna växtbäddar minskar föroreningshalterna 
samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen i framtida situation. Växt-
bäddarna ger en bra reningseffekt och föroreningshalterna är lägre än givna riktvärden. 
Föreslagen dagvattenhantering anses därmed vara lämplig för planområdet där dag-
vattenåtgärderna är anpassade efter markanvändning inom området med avseende på 
fördröjnings- och reningsbehov. 
Det är viktigt att mätning av föroreningsinnehållet i dagvattnet görs i ett antal provtag-
ningspunkter för att kontrollera att vidtagna åtgärder för dagvattenrening har en önskad 
effekt efter att etableringen är slutförd.  
Ett kontrollprogram kopplat till dagvatten avses tas fram av tilltänkt exploatör tillika 
framtida fastighetsägare. Detta skrivs in i marköverlåtelseavtalet. Syftet är att redovisa 
hur de krav som ställs i miljöbalken avseende påverkan på miljön eller människors hälsa 
uppfylls i samband med genomförandet och även när markområdet är fullt utbyggt.  
För att säkerställa att föreslagna åtgärder i dagvattenutredningen följs införs plan-
bestämmelser som reglerar att:  

• Dagvatten ska fördröjas och renas på kvartersmark, genom tex en kombination av 
underjordiska magasin och växtbäddar. 

• Fördröjningsmagasin ska anläggas under jord mot bakgrund av flygsäkerhet och 
öppna diken ska utföras på sådant vis att inga stillastående vattensamlingar 
uppstår under längre perioder. 

• Dagvatten från parkeringsytor med mer än 50 platser samt lastgårdar ska avledas 
via en oljeavskiljare med avstämningsmöjlighet innan det når recipient  

 
Eftersom planområdet är beläget på en höjdrygg bildas inte lågpunkter eller instängda 
områden enligt utförda skyfallsanalys. Vid ett skyfall förväntas det mesta dagvatten 
dräneras till närmaste recipient. 
 
Det är viktigt att skyddsåtgärder vidtas under anläggningsskedet för att förhindra att 
grumlat vatten når närliggande vattendrag samt recipient. 
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Värme 
Möjligheterna att försörja området med fjärrvärme ska studeras vidare i samband med 
genomförandet av detaljplanen. Inget fjärrvärmenät finns utbyggt till området. 

El 
Härryda Energi AB svarar för områdets elförsörjning. För uppgift om kostnad för 
anslutning till elnätet hänvisas till Härryda Energi AB. 

Avfall 
Utrymmen för sortering av avfall i flera fraktioner ska anordnas inom fastigheten, i 
anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. Utrymmen ska vara dimens-
ionerade för hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för 
hämtningspersonalen. Verksamheternas sophantering ska lösas på ett sådant sätt att 
avfallet inte blir åtkomligt för fåglar med tanke på flygsäkerhet, se bebyggelse ovan. 

KONSEKVENSER 

Avvägningar enligt miljöbalken 
Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed (med undantaget ovan) förenlig med 
Miljöbalken kapitel 3. 
 
Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljö-
balken kapitel 5 överskrids. 

MKN vatten 
Planområdet avvattnas till recipienten Mölndalsån, sträckan Landvettersjöns inlopp till 
Tväråns tillflöde, som är klassat enligt MKN (SE640138-128900,  VISS, 2019-09-04). 
Vattenförekomsten är påverkad av försurning men kalkas. Vattenkvaliteten är i övrigt 
bra. Vattenförekomsten uppnår dock ej god kemisk ytvattenstatus, med avseende på 
ämnena kvicksilver (Hg) och polymbromerade difenylterar (PBDE). Planerad 
exploatering bedöms inte i framtida situation påverka recipienten negativt då föreslagen 
dagvattenhantering innefattar reningsåtgärder i form av föreslagna växtbäddar som 
minskar föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen. 
Påverkan från området bedöms som liten med bakgrund av att detaljplaneområdet utgör 
en mycket liten del av det totala avrinningsområdet samt att föreslagna åtgärder utgörs av 
rening i flera steg. 

Miljökonsekvensbeskrivning och  
Miljöbedömning enligt MKB-förordningen 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 
detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark 
och vatten och andra resurser”. 
 
Detaljplanen möjliggör utveckling av ett verksamhets och logistikområde norr om Väg 
40 och Flygplatsmotet i enlighet med program och vision för Airport City. En miljö-
konsekvensbeskrivning togs fram parallellt med program för Airport City. I programmet 
gjorde kommunen bedömningen att ett genomförande av kommande detaljplaner kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundade sig på att ett genom-
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förande skulle kunna komma att påverka riksintressena för kommunikationer samt mark 
och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret. Vidare bedömdes ett genom-
förande kunna innebära miljöpåverkan på ekologiskt särskilt känsliga mark- och vatten-
områden (våtmarker) och därmed bl a möjligheterna att uppnå/bibehålla miljökvali-
tetsnormer för ytvatten. Slutligen anges att det inte går att utesluta att detaljplaner kan 
komma att medge verksamheter som kräver miljötillstånd enligt förordningen om 
miljökonsekvenser bilagorna 1 och 3 och/eller verksamheter som enligt Plan- och bygg-
lagen 5 kap 18 § kan medföra betydande miljöpåverkan.  
 
I de olika utredningar som togs fram under programskedet redovisas förslag till åtgärder 
samt behov av fördjupade/detaljerade utredningar som underlag för utformning av 
kommande detaljplaner och formulering av planbestämmelser som så långt möjligt 
garanterar en minimering/eliminering av negativ påverkan på miljön. Miljöpåverkan 
bedöms kunna begränsas så att den ej blir betydande under förutsättning att dessa förslag 
och åtgärder efterlevs. 
 
Planen innebär mot bakgrund av föreslagen markanvändning och ovan redovisning ingen 
betydande miljöpåverkan och särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs därför inte. 
Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller verksamheter enligt MKB-
förordningens bilaga 1 eller 3. Någon miljöbedömning av planen behövs därför inte.  
 
Planerad markanvändning innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna 
intressen. Fördjupad trafikutredning redovisar nödvändiga trafikinfrastruktursatsningar 
för att riksintresse för kommunikationer (Rv40) inte ska påverkas. 
 
Föreslagen bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bidrar i sig inte 
till att påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen till 
och från området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Natur  
Den föreslagna bebyggelsen medför att ett skogsområde exploateras och naturvärden går 
förlorade. Marken kommer till stora delar att hårdgöras och marknivåerna justeras för att 
möjliggöra byggnation. I utformning av området avses där möjligt ursprunglig vegetation 
sparas, istället för att ersättas med nyplantering. 
 
Inom detaljplaneområdet finns två dokumenterade naturvärden båda med naturvärdes-
klass 3. Det ena objektet nr 2 (kartbild sid 7) som utgörs av en tallskog och myrmark 
bedöms inte kunna bibehållas utan avverkas i samband med exploatering. Skogsbäcken 
objekt nr 1 (kartbild sid 7) ligger till stor del utanför planområdet men bedöms även denna 
beröras av utbyggnaden av trafikmotet. 
 
Utöver de två naturvärdesobjekten inom planområdet pekar naturvärdesinventeringen 
även ut en nyckelbiotop (kartbild sid 7) strax norr om planområdet. Biotopen berörs inte 
direkt av kommande exploateringen men bebyggelsen innebär att föreslaget skydds-
avstånd på 45 m ej kan säkerställs. Biotopen är redan idag påverkad av avverkningar som 
gjorts inom området. Biotopen ligger uppåt 15 meter norr om planområdet och det troliga 
är att det dessutom skapas obebyggda slänter åt detta håll vilket tillsammans bildar ett 
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visst skyddsavstånd. Indirekt påverkan till följd av exploateringen kan inte helt uteslutas. 
Beträffande groddjur gör kommunen bedömning att det inom det aktuella planområdet 
saknas en väl fungerande biotop för groddjurs fortplantning. Området torde därför vara 
av mindre betydelse för groddjur. Både vanlig groda och åkergroda har livskraftiga 
populationer i landet och åkergroda har sin i landet rikaste förekomst i Västra Götalands 
län. Kompensationsåtgärder så som anläggande av grodvatten inom närområdet bedöms 
ej aktuellt med hänsyn till flygsäkerheten, öppna dammar medges ej för att undvika 
fågelsamlingar i närheten av flygplatsen. 
 
Aktuella växtmiljöer för revlummer bedöms påverkas till följd av föreslagen exploa-
tering. Revlummer är enligt Artportalen livskraftig i landet och har riklig förekomst i 
länet. Bedömningen är att artens bevarandestatus sannolikt inte påverkas negativt i någon 
stor utsträckning p.g.a. att skogen i planområdet exploateras då det inte råder brist på 
likande naturmiljöer i landskapet. Som kompensationsåtgärd undersöker kommunen flytt 
av revlummer från området till lämpliga växtlokaler i andra delar av kommunen. 
 
Riskerna för mortalitet av fåglar och groddjur ska så långt det är möjligt minimeras och 
störande aktiviteter undvikas under häckningstid/fortplantningstid d.v.s. under vår, 
försommar och sommar. Avverkningar i planområdet ska inte ske under denna tidsperiod, 
vilket säkerställs i marköverlåtelseavtal. Fågelarterna som noterades vid inventeringen 
bedöms ha möjlighet att finna lämpliga häckningsmiljöer i närområdet, samma 
förutsättning bedöms gälla för skogsödla. Arterna är tämligen vanligt förekommande i 
landskapet. 

Hälsa och säkerhet 

Risk - farligt gods  
En kvalitativ riskbedömning för MKB togs fram i samband med programarbetet för 
Airport City (WSP 2011-05-05) med syfte att identifiera de risker som bedöms ha 
potential att påverka planerad bebyggelse i händelse av en olycka. Vidare har en kvalitativ 
bedömning av om riskerna kan avskrivas eller om de behöver utredas vidare gjorts. 
 
Som ett resultat av riskidentifieringen och riskbedömningen har fyra riskkällor som 
kommer att ha stor påverkan och fyra riskkällor som kommer att ha viss riskpåverkan på 
programområdet identifierats. Transporter av farligt gods på vägnäten, hantering av 
brandfarlig gas och vätska vid bränsledepåer samt i viss mån flygtrafiken utgör de risk-
källor som kan påverka området. Vissa av riskkällorna kan dock avskrivas p g a att 
avståndet till programområdet är större än riskavståndet. 
 
Planområdet påverkas av tre till fem riskkällor, Väg 40, Väg 549, (flygtrafik), fordonsgas 
samt (bensinstation) varav tre av riskkällorna bedömdes kräva en fördjupad utredning. En 
fördjupad riskutredning har därför tagits fram (COWI AB 2014-05-23, revidering 2014-
11-27), för aktuellt detaljplanområde som utgår från den kvalitativa riskbedömningen 
från 2011. 
 
Riskanalysen för Airport City behandlar sannolikheter som är så låga att de allra flesta 
människor inte förmår ta dem till sig, men vars konsekvenser emellertid är synnerligen 
påtagliga. 
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Samhället accepterar dock hantering av farliga ämnen. Användning av olika kemiska 
varor är förenat med transporter. Hanteringen av farliga ämnen har belagts med restrik-
tioner och krav på utrustning såsom exempelvis tankkonstruktion, tankmaterial och 
tankkontroll då de flesta konsekvenserna som orsakas av utsläpp av farliga ämnen är 
kända idag. 
 
Tack vare rådande restriktioner har transportolyckor med utsläpp av farliga ämnen som 
följd låg sannolikhet. Låg sannolikhet är en viktig parameter när bedömning av risknivån 
ska värderas tillsammans med konsekvenserna på ett balanserat sätt. 
 
Risknivåer beskrivs som individrisk och/eller samhällsrisk. Individrisken är oberoende av 
antalet personer som befinner sig på ett område medan samhällsrisken påverkas av 
mängden personer som befinner sig på ett utsatt område. 
 
Individrisk avser risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av en riskkälla. 
Risken definieras enligt Det Norske Veritas kriterier, DNV:s, som summan av frekvensen 
andel omkomna för respektive skadehändelse. Samhällsrisken avser risken för en grupp 
människor som befinner sig i ett riskområde. Enligt DNV:s kriterier presenteras 
samhällsriken i ett s k FN-diagram där F avser den summerade olycksfrekvensen för alla 
händelser som leder till ett visst antal omkomna N. 
 
Sverige saknar beslutade gränsvärden för hur hög samhällsrisk som kan accepteras. Varje 
situation måste därför diskuteras och värderas utifrån sina förutsättningar som risknivå 
kontra samhällsnytta och möjligheten att minska risknivån genom skyddsåtgärder.  
 

 
Illustration: Riskhantering i detaljplaneprocessen, www.lansstyrelsen.se, 2014-07-01 
 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt samman-
ställt en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006).    
Enligt denna ska en riskhanteringsprocess beaktas vid all nybyggnation inom 150 m från 
farligt godsled. Länsstyrelsens policy anger inga exakta avstånd för tillåten mark-
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användning utan de redovisade zonerna är glidande och beroende på platsspecifika 
egenskaper och förhållanden, se illustration. Enligt policyn kan området i zon A, zonen 
närmast vägen, exempelvis användas till ytparkeringar, väg och odling, zon B för 
exempelvis kontor, lager, parkeringshus och sällanköpshandel och zon C för bostäder, 
annan handel, hotell och konferens. 
 
I Göteborgs stads översiktsplan anges att ett bebyggelsefritt område ska upprättas 30 m 
på ömse sidor av leder med farligt gods. Det bebyggelsefria området kan exempelvis 
användas för ytparkering. Enligt översiktsplanen anges vidare att kontor och liknande 
verksamheter kan placeras på längre avstånd än 50 m ifrån väg med farligt gods. Bostäder 
ska placeras 100 m ifrån väg med farligt gods. Avstånd anges från vägkant. I Härryda 
kommuns översiktsplan, ÖP2012, anges att bebyggelse inte bör placeras närmare järnväg 
än 30 m samt att ny bostadsbebyggelse inte bör placeras närmare än 80 m. 
 
Föreslagna verksamheter kan enligt angivna riskavstånd ovan placeras i zon B där zon A 
är zonen närmast transportled. I enlighet med riktlinjerna kan parkering placeras i zon A. 
 
Vid tillämpning av DNV:s kriterier på detaljplaneförslaget hamnar (Cowi AB, 2014-11-
27) individrisken på en risknivå som anses som låg och där behov av ytterligare skydds-
åtgärder ej anses föreligga och samhällsrisken på nivåer där skyddsåtgärder ska vidtagas 
ifall det är kostnadsmässigt rimligt. Den riskanalys som gjorts bygger på att området 
utnyttjas för 69 000 kvm volymhandel. Ändrad användning från kontor/volymhandel till 
logistik och lager medför att antalet personer som kommer vistas inom området begrän-
sas, vilket påverkar samhällsrisken. Några nya beräkningar har inte bedömts krävas till 
följd av ändrad användning. 
 
Föreslagna ytparkeringar i aktuell detaljplan medges inom ett område 0-30 m från farligt 
godsled. Föreslagna verksamheter såsom logistik och lager placeras på ett avstånd om 
minst 50 m ifrån väg med farligt gods. Regering sker genom att kryssmark som 
säkerställer att zonen 0-50 m (avstånd mätt från vägkant) endast får utnyttjas för mindre 
tekniska anläggningar samt markparkering. 
 
Föreslagna skyddsåtgärder, enligt riskutredning (Cowi AB, 2014-11-27) regleras som 
planbestämmelser: 

• Barriär/skydd som motverkar att vätska rinner in på området ska anordnas. Skydd 
ska utformas som vall, dike eller plank som är tätt i nedkant. En nivåskillnad 
mellan väg och bebyggelse på 2 meter (där bebyggelse placeras högre än väg) 
bedöms uppfylla kraven på skydd/barriär. 

• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter mellan ny bebyggelse och studerade 
farligt godsleder säkerställs (avstånd mätt från vägkant). 

• Logistik och lager tillåts som närmast 50 meter från väg 40 samt avfart från väg 
40 (avstånd mätt fram vägkant). 

• Ventilationsintag får inte placeras mot väg 40 på byggnad som ligger inom ett 
avstånd på 50-100 m från väg. Gäller inom användningsområde betecknat med J1. 

• Minst en utrymningsväg som ej vetter mot väg 40 eller avfart från väg 40 ska 
anordnas för bebyggelse som placeras mellan 50-100 meter från väg eller avfart. 
Entréer får inte lokaliseras mot väg 40 eller avfart från väg 40. Gäller inom 
användningsområde betecknat med J1. 
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Andelen transporter av farligt gods på Väg 546 bedöms påverka risknivån i en sådan 
omfattning att den kan ses som försumbar i sammanhanget mot bakgrund på avståndet 
mellan planerad bebyggelse och vägen samt få transporter av farligt gods. Riktlinjer 
gällande avstånd som presenteras i denna rapport uppfylls för föreslagen bebyggelse 
eftersom denna planeras på ett minsta avstånd på ca 65 m från Väg 546. 

Flygsäkerhet  
Byggnader, fordon och belysning kan ur flygsäkerhetssynpunkt bl a innebära fysiska 
hinder för luftfarten, skapa elektromagnetisk störning på luftfartsutrustning, förorsaka en 
missledande ljusbild för luftfarten. I samband med programarbetet för Airport City togs 
en flygsäkerhetsanalys (Swedavia konsult, 2011-04-05) fram.  
 
Detaljplaneområdet ligger utanför manöverområdet, d v s den delen av flygplatsen som 
är avsedd för luftfartygs start, landning och taxning.  
 
I riksintressepreciseringen för Landvetter flygplats redovisas hinderytor för att skapa 
hinderfria områden för flygplans start och landning vilka begränsar den maximala höjden 
för byggnader, träd och andra föremål. Inga byggnader får placeras under inflygningen 
eller starten. Genomförda hinderanalyser (2020-06-23, Swedavia Airports) visar på att en 
högsta totalhöjd på + 160 m inte att påverkar in- och utflygningsprocedurer för befintlig 
eller framtida planerad bana 03R/21L på Göteborg Landvetter Airport. Det har inte heller 
definierats störningar i Swedavias förvaltade system för CNS/MET-tjänsten (2020-06-17, 
Swedavia Airports). 
 
Luftfartygens säkerhet kan även äventyras av andra ljus än flygplatsljus på eller i närheten 
av en flygplats då de p g a sin intensitet, utformning eller färg kan förhindra eller försvåra 
en riktig tolkning av ljus avsedda för luftfarten. Enligt riktlinjerna för Landvetter flygplats 
måste farliga och missledande ljus inom ett område som omfattar 750 m på varje sida om 
instrumentbanans förlängda centrumlinje ut till ett avstånd av minst 4 500 m från tröskeln 
beaktas. En stor del av programområdet ligger innanför detta område. 
 
Flygsäkerheten kan även påverkas av utsläpp av rök som försämrar sikten under inflyg-
ningen och därmed flygplatsregulariteten. Rökutsläpp bör därför undvikas inom exploa-
teringsområdet. Flygsäkerheten kan även påverkas av en ökad förekomst av fågel och 
vilt. Fågelkollisioner kan orsaka allvarliga olyckor.  
 
En riskutredning avseende flygtrafik har tagits fram inom ramen för denna detaljplan 
(COWI 2014-05-23, kompletterad 2014-11-10). Riskutredningarna är kvantitativa, vilket 
innebär att risken för att något ska inträffa beräknas numeriskt och jämförs med ett 
riskacceptanskriterium. 
 
Ovanstående riskutredning omfattar studie av förslag till detaljplan för del 3 och 4. Utöver 
flygsäkerheten syftar analysen till att på ett rimligt sätt hantera frågan om flygplatsrisker 
och bedöma behov av restriktioner i markanvändning eller andra åtgärder.  
 
Trafiken på Göteborg Landvetter Airport vilken är öppen dygnet runt utgörs i huvudsak 
av tung kommersiell luftfart. Totala antalet flighter uppgick år 2013 till ca 30 000, eller 
ca 60 000 rörelser (rörelse=start eller landning), av vilka 99 % utgjordes av tung trafik i 
linjefart eller charter (Transportstyrelsen, 2013). Övrig trafik utgjordes bl a av bruksflyg, 
skolflyg, och militärflyg. Antalet flighter per år är relativt stabilt men förväntas öka på 
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lång sikt. Dessa uppgifter och beräkningar har riskutredningen baserats på. I komplett-
eringen (daterad 2014-11-10), beräknas det årliga antalet flygrörelser på Landvetter 
flygplats uppgå till totalt 240 000, fördelade med 120 000 flygrörelser på vardera befintlig 
och framtida landningsbana. Den framtida banan planeras ca 1,6 km öster om befintlig 
bana. 
 
Start- och landningsbanan den s k rullbanan ligger i riktning nordost/sydväst och över en 
tioårsperiod sker ca 75 % av rörelserna i sydvästlig riktning. 
 
Beräknad individrisknivå på grund av flygrisker bedöms vara under 1x10-6 för det 
aktuella området. Den värdering av risknivån som görs är att risknivån är tolerabel utifrån 
de kriterier avseende flygplatsrisker som vanligen tillämpats. Inga skyddsåtgärder 
bedöms vara relevanta att lyfta in i detaljplanen med avseende på flygrisker. 
 
För att inte riksintresse för kommunikationer – Landvetter flygplats ska äventyras införs 
planbestämmelser som reglerar: 

• Totalhöjd - totalhöjd över nollplanet är +150 respektive +156 
• Belysning av fasader och skyltar får ej med hänsyn till flygtrafik vara bländande 

eller riktas uppåt. 
• Skyltar och andra skyltanordningars placering (skyltar på byggnaders fasad får 

inte sticka upp ovanför takfoten)  
• Takbeläggning (platta tak får inte beläggas med sand, grus, småsten, vegetat-

ionstäcke, koppar eller zink.) 
• Placering av fördröjningsmagasin (anläggs under jord)  
• Utförande av öppna diken (inga stillastående vattensamlingar får uppstå under 

längre perioder.) 

Buller och luftföroreningar  
I samband med programmet för Airport City togs en bullerutredning fram (WSP 2011-
05-05). Utredningen innefattar en beräkning av bullernivån för en prognostiserad fram-
tidssituation efter full utbyggnad (omkring år 2030). Bullerberäkningen redovisar 
ekvivalenta och maximala ljudnivåer från vägtrafiken på Väg 40 och Väg 549 samt an-
slutande vägar och planerade avsnitt till och från flygplatsen liksom Swedavias flyg-
bullerberäkningar för en framtida situation ca 30 år framåt i tiden med 120 000 flyg-
rörelser/år jämfört med dagens ca 60 000 flygrörelser/år. 
 
Enligt flygbullerberäkningarna varierar den högsta ekvivalenta ljudnivån LAeq24h vid 
föreslagna byggnader inom aktuellt detaljplaneområde mellan 43-73 dB. Flygtrafiken ger 
enligt beräkningarna inte upphov till några ljudnivåer över 65 dBA. Mestadels ligger de 
beräknade ljudnivåerna långt under 65 dBA. 
 
De maximala ljudnivåerna från vägtrafik för de planerade byggnaderna beräknas bli så 
låga att ingen hänsyn behöver tas till dem vid dimensionering av fasad, fönster och 
ventiler. Den högsta beräknade maximala ljudnivån LAFmax vid byggnad inom detalj-
planeområdet varierar mellan 41-74 dB. Mestadels ligger de maximala ljudnivåerna 
under 70 dBA. 
 
De beräknade maximala ljudnivåerna från flygtrafiken LAmax varierar mellan 78-86 dBA 
inom aktuellt område. Maxnivåer är beräknade vid planerade byggnader närmast Runway. 
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Inom detta område rekommenderas planering för verksamheter som inte är så 
ljudkänsliga ske (t ex lätt industri, lager och logistik) samt inom dessa utrymmen som inte 
är så ljudkänsliga ske. För att underlätta dimensionering av fasader och fönster samt 
minska kostnaderna är det viktigt att man redan i ett tidigt skede planerar byggnader så 
att mer ljudkänsliga verksamheter och utrymmen placeras där ljudnivåerna är lägre och 
mindre ljudkänsliga verksamheter och utrymmen placeras där ljudnivåerna är högre. 

Brandskydd – Räddningstjänst 
Planerade angöringsvägar inom området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för rädd-
ningstjänstens fordon. Brandvattenförsörjningen dimensioneras i samråd med Rädd-
ningstjänsten. Verksamhetsklassen för föreslagen exploatering enligt VAV P83 bedöms 
vara B2. Om de planerade byggnaderna har egen sprinkleranläggning med egen 
vattentillförsel har det initialt bedömts godtagbart i kombination med en brandpost vid 
Flygplatsvägen (cirka 500 meter från områdets andra ytterkant) som kan lämna cirka 
1200 l/min. 

Miljömål 
Sverige har 16 övergripande nationella miljömål med tillhörande delmål, vilka har 
beslutats av regeringen. Miljömålen är en del i arbetet med hållbar utveckling. Målen 
tydliggör den ekologiska aspekten eller miljödimensionen i hållbar utveckling. Målen 
behandlar vad som behöver uppnås för att vi som lever och verkar idag ska kunna lämna 
över en god miljö till nästa generation och som är hållbart på längre sikt. Härryda 
kommun har antagit lokala miljömål som till viss del skiljer sig från de nationella. Konse-
kvenserna av ett genomförande av programmet för Airport City och detaljplaner i enlighet 
med detta är ej mätbara. Konsekvenserna har därför bedömts med utgångspunkt från sin 
verkan i riktning mot eller från en måluppfyllelse. 
 
Redovisningen av programmets konsekvenser och måluppfyllelse överensstämmer i stort 
med bedömningen av de konsekvenser aktuell detaljplan ger upphov till. 

Begränsad klimatpåverkan Förenligt med målet. 

Frisk luft Kommer ej motverka måluppfyllelse. 

Bara naturlig försurning Kommer ej bidra till måluppfyllelse. 

Giftfri miljö Osäkert om det bidrar till måluppfyllelse. 

Ingen övergödning Osäkert om det bidrar till måluppfyllelse. 

Levande sjöar och vattendrag Måluppfyllelse kan försvåras. 

Grundvatten av god kvalitet Kommer ej försvåra måluppfyllelse. 

Myllrande våtmarker Måluppfyllelse försvåras. 

Levande skogar Kommer ej motverka måluppfyllelse. 

God bebyggd miljö Förenligt med målet. 

Ett rikt växt-, och djurliv Kommer ej försvåra måluppfyllelse. 
Sammanfattning av detaljplanens konsekvenser på de nationella och lokala miljömålen. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
En genomförandebeskrivning har till uppgift att beskriva hur detaljplanen är avsedd att 
genomföras. Av genomförandebeskrivningen ska de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna 
genomföras framgå.   

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planförfarande  
Detaljplanen upprättas med utökat standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900, (PBL).  

 
Planprocessen. Bildkälla: Boverket 

Tidplan 
Samråd    Årsskiftet 2014/2015 
Granskning   Hösten 2015 
Granskning nr 2 22 mars – 18 april 2021 
Antagande  Kvartal 4 2021 

Ansvarsfördelning 
 
Allmän plats  
Kommunen är huvudman allmän platsmark men Trafikverket är väghållare för Väg 
546/Flygplatsvägen. Mark som redovisas som allmän platsmark i detaljplanen har 
kommunen en rättighet men också en skyldighet att förvärva.   
 
Kvartersmark  
Fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom kvartersmark.  
 
Fastighetsbildning 
Fastighetsbildningsåtgärder ansöks hos, handläggs och beslutas av den statliga 
lantmäterimyndigheten.  
 
Bygglov m.m. 
Ansökan om bygg-, rivning- och marklov skickas till och handläggs av 
bygglovsenheten i Härryda kommun.  
 
Nybyggnadskarta beställs av kommunens mät-och gisenhet.  
 
Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att ingå i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dag-
vatten. Härryda Vatten och Avfall AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
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avloppsanläggningarna och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av det allmänna 
vatten-och avloppsnätet fram till anvisad förbindelsepunkt.   
 
El, tele m.m.  
Härryda Energi AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet och ansvarar därmed 
för utbyggnad, drift och underhåll av elnätet fram till leveranspunkt för respektive 
fastighet. Möjligheterna att försörja området med övrig tekniska infrastruktur så som 
fiber och tele ska studeras vidare. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år, med början då detaljplanen vinner laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad 
byggrätt. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Ägoförhållanden 
Planområdet omfattar fastigheterna Dansered 1:64 som ägs av Härryda kommun och 
Dansered 1:61 som ägs av privatperson.    
 
Fastighetsbildning  
Kvartersmark  
Del av fastigheten Dansered 1:64 blir föremål för avstyckning då del av fastigheten 
utgör kvartersmark i detaljplanen. Kommunen ansvarar för att ansöka om avstyckning.  
 
Allmän platsmark 
Del av fastigheten Dansered 1:61 utgör allmän platsmark i detaljplanen. Storleken på 
ytan uppgår till ca 2 275m2. Kommunen avser träffa frivillig överenskommelse med 
berörd fastighetsägare. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att 
markområdet ska övergå till närmaste kommunala fastighet. Kommunen kan med stöd 
av detaljplanen lösa in den allmänna platsen även utan avtal med den berörda 
fastighetsägaren.  
 
Servitut, nyttjanderättsavtal m.m.  
Kommunen har sedan 2001 upplåtit del av Dansered 1:64 genom tecknande av 
nyttjanderättsavtal. Upplåtelsen avser nyttjande av befintlig asfaltsyta inom fastigheten 
för upplag. Avtalet kommer att sägas upp i samband med genomförandet av 
detaljplanen.  

Avtal/Medfinansieringsavtal  
Trafikverket och Härryda kommun ska ingå avtal som avser medfinansiering avseende 
nödvändiga utbyggnader av vägnätet för planerad exploatering. Avtalet ska tecknas 
mellan parterna i samband med att detaljplanen antas. Avtalet ska godkännas av 
kommunfullmäktige i Härryda kommun.  
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Markanvisnings-och marköverlåtelseavtal  
Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med Catena Malmö AB avseende 
kvartersmarken inom planområdet. Markanvisningen innebär bl.a. att Catena har 
ensamrätt att, inom viss tid, förhandla med kommunen om att förvärva kvartersmarken 
inom planområdet.  
 
Markanvisningsavtalet ersätts med ett marköverlåtelseavtal som ska tecknas mellan 
parterna i samband med att detaljplanen antas. Marköverlåtelsen ska godkännas av 
kommunfullmäktige i Härryda kommun.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ersättning för markåtkomst för allmän platsmark 
Mark som är planlagd som allmän platsmark ska kommunen förvärva till följd av att 
kommunen är huvudman för allmän platsmark. För att bedöma ersättningen för sådan 
mark utgår man ifrån de planförhållanden som gällde närmast innan markområdet lades 
ut som allmän platsmark.  

Vare sig överenskommelse träffas mellan kommunen och berörd fastighetsägare eller 
om lantmäteriet beslutar om tvångsvis fastighetsreglering av mark ska ersättning för 
markavstående grunda sig på samma värderingsprinciper och praxis. Grundregeln vid 
ersättning av sådan mark är att ersättning utgår för marknadsvärdeminskningen plus 
25 %.  

Fastighetsbildning 
Kommunen bekostar lantmäteriförrättningar som genomförs till följd av inlösen av 
mark som utgör allmän platsmark i detaljplanen samt avstyckning av Dansered 1:64 till 
exploateringsfastighet. 

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. Planavgift tas 
ut i samband med bygglov.  

Anslutningsavgifter för VA och el  
För anslutning till allmänna vatten-och avloppsnätet debiteras anslutningsavgift till 
respektive fastighet. Avgiften baseras på den VA-taxa som är gällande i samband med 
debitering.  

För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet kontaktas Härryda Energi AB.  

Kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för framtagande av detaljplan finansieras via uttag av planavgift. 
Planavgift tas ut i samband med bygglov.  

Kostnaden för utbyggnad av vägnätet till följd av kommande exploatering finansieras av 
kommunen vilket även framgår av medfinansieringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och Trafikverket inför antagandet av detaljplanen. Kommunen får intäkter i 
samband med försäljning av kvartersmark vilket bedöms täcka kostnader för utbyggnad 
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av vägnätet. Kommunen har med stöd av 6 kap. 40 § 2 st. plan- och bygglagen, rätt att 
vidarefakturera medfinansiering för ut- och ombyggnation av cirkulationsplatserna. 

Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten-och avloppsnätet finansieras genom 
anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Debitering av anslutningsavgift sker när 
förbindelsepunkt finns upprättad. Drift-och underhåll finansieras via brukningsavgift 
enligt gällande VA-taxa.  

 

 

 
MÖLNLYCKE NOVEMBER 2021 
 
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten  
 
 
 
Erik Olmårs     Therese Axenborg                
Planarkitekt      T.f. verksamhetschef för plan och bygglov 
 
Mark och exploatering 
 
 
 
Fortesa Bytyqi 
Mark- och exploateringsingenjör 
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Entrébyggnad/kontor

Möjlig byggrätt enligt detaljplan (schematiskt illustrerad)

Byggnad logistik/lager (illustrerad enligt Caténas förslag)

BYGGNAD 1

BYGGNAD 2

BYGGNAD 3

TILLBYGGNAD 1

TILLBYG
G

N
AD

 2

TILLBYGGNAD 3

ENTRÉ 1

ENTRÉ 2

ENTRÉ 3

höjd 20 m

höjd 18 m

höjd 18 m

Antagandehandling

Therese Axenborg

11 november 2021

STIGNING 
5 m på 160 m, 

ca 3 %

+130
P, 150 st

D

P, 100 st
D

Möjlig framtida
anslutning till ny bro

Busshållplats

Trappor, 
övergångsställe, 

gångstig +126,5

STIGNING 
8,5 m på 180 m, 

ca 5 %

P, 95 st
D

P, ~220 st
D

Trappor, 
övergångsställe, 

gångstig

+135
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Detaljplan för del av Dansered 1:64 m fl 
AIRPORT CITY, DEL 4, KONTOR OCH HANDEL 
i Härryda, Härryda kommun 
 
 
 

Samrådsredogörelse 
 
 
Under tiden 22 december 2014 - 30 januari 2015 har detaljplanen varit föremål för  
samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar  
sändes till remissinstanser 2014-12-19 och har funnits tillgängliga i kommunhuset samt 
på kommunens hemsida. Information sändes till sakägare 2014-12-19.  
 
SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 
Länsstyrelsen, yttrande daterat 2015-01-28 
Yttrandet återges i sin helhet.  
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör säkring av bergsslänter måste lösas på ett till-
fredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.  
 
Motiv för bedömningen  
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  
Säkerhet, risk för olyckor  
SGI lämnar i ett yttrande daterat 2015-01-21 synpunkter på samrådshandlingen. SGI 
delar de rekommendationer Norconsult gör i det geotekniska underlaget vad gäller   
säkring av bergsslänter, bortrensning av lösa block och stenar, sakkunnigbesiktning och 
eventuell stabilitetshöjande förstärkning. SGI framhåller att det är angeläget att dessa 
följs och väcker frågan om det plantekniskt är tillräckligt säkerställt i planen att rekom-
mendationerna följs och nödvändiga åtgärder utförs. Länsstyrelsen delar här SGI:s 
ståndpunkt och anser att Norconsults rekommendationer i det geotekniska underlaget 
ska säkras genom planbestämmelser.  
 
Yttrandet från SGI bifogas.  
 
Råd enligt 2 kap. PBL  
Takytor  
Nuvarande förslag på planbestämmelse är att platta takytor inte får täckas av eller be-
läggas med sand, grus, småsten, vegetationstäcke, koppar eller zink. Länsstyrelsen anser 
att förbudet mot koppar/zinktak bör gälla alla takytor. Övriga beläggningar eller       
täckningar kan bara läggas på platta eller svagt lutande tak, men detta gäller inte              
koppar/zink.  
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MKN  
Länsstyrelsen anser att resonemanget om miljökvalitetsnormer behöver förtydligas. Be-
rörda yt- och grundvattenförekomster, förekomsternas klassning och beslutade MKN 
för vatten ska redovisas, bedömas och motiveras. En samlad bedömning av samtliga 
etapper i Airport City behöver göras då majoriteten ligger inom samma avrinningsom-
råde och därmed påverkar samma vattenförekomst. Den samlade påverkan sker genom 
samma bäck, utloppet från Lilla Dammtjärnen.  
 
Länsstyrelsen påminner också om förslaget med nya MKN för vatten för kommande 
förvaltningscykel (2015-2021) som är ute på samråd.  
 
Fornlämning  
I planbeskrivningen står att det finns en övrig kulturhistorisk lämning, kvarn, kategori-
serad som bebyggelselämning industriell verksamhet och skogsbruk från medeltid nyare 
tid i anslutning till bäcken inom Dansered 1:61 precis norr om planområdet. Länsstyrel-
sen informerar om att med anledning av förändrad kulturmiljölagstiftning från och med 
2014-01-01 gäller inte den gamla bedömningen av kvarnen. Kulturmiljölagen har sedan 
dess ett ålderskriterium som gör att lämningar äldre än 1850 är att betrakta som forn-
lämningar, med vissa undantag. Denna lämning är att betrakta som fornlämning, RAÄ 
Härryda 97. Utifrån samrådshandlingen gör Länsstyrelsen bedömningen att fornläm-
ningen med tillhörande fornlämningsområde inte kommer att påverkas av föreslagen 
detaljplan.  
 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Läns-
styrelsen delar kommunens åsikt.  
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Inför granskning av detaljplanen kompletteras 
plankartan med bestämmelser rörande bergsläntning och stabilitetshöjande förstärk-
ning samt att takbeläggning inte får utgöras av koppar eller zink. Vidare kompletteras 
planbeskrivningen med ett förtydligat resonemang kring miljökvalitetsnormer. 
 
Statens Geotekniska Institut, SGI, yttrande daterat 2015-01-07 
SGI meddelar att de efter att ha tagit del av framtagen geotekniska undersökning delar 
Norconsult bedömning av att planområdet ur stabilitetssynpunkt är tillfredställande för 
såväl befintliga som framtida förhållanden samt att områden med torv behöver grävas ur 
och återfyllas med fastare jord innan byggnation och anläggningsarbeten kan utföras.  
 
SGI rekommenderar mot bakgrund av att planområdet är relativt kraftigt kuperat att 
översiktlig höjdsättning av framtida marknivåer redovisas i planen. 
 
I den geotekniska undersökningen rekommenderas att ett antal åtgärder utförs för     
säkring av bergsslänter som bortrensning av lösa block och stenar (skrotning), sak-
kunnigbesiktning och eventuell bultning eller annan typ av stabilitetshöjande för-
stärkning. Norconsults rekommendationer återges i planbeskrivningen. SGI delar            
Norconsults  rekommendationer. Det är angeläget att dessa följs, varför SGI ställer sig 
frågan om det är plantekniskt tillräckligt säkerställt i planen att rekommendationerna 
följs och att nödvändiga åtgärder utförs. 
 
Förutsatt att ovanstående beaktas ser SGI ur geoteknisk säkerhetssynpunkt inga hinder 
mot ett plangenomförande. 
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Kommentar: Upplysningarna noteras. Se kommentar till Länsstyrelsen ovan. 
 
YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 
TeliaSonera Skanova Access AB, yttrande daterat 2015-01-07 
Skanova har inget att erinra mot planförslaget, men upplyser att de har rör i Väg 546. 
Se kartbilaga 1 nedan. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras.  
 
Lantmäteriet, yttrande daterat 2015-01-13 
Redovisningen av utnyttjandegraden för byggrätt är otydlig. Det är oklart om utnytt-
jandegraden för området väster om Väg 546 gäller båda områdena eller om den enbart 
gäller området öster om egenskapsgränsen. Det bör tydligt framgå om den gäller på ena 
eller båda sidor om nämnd egenskapsgräns. 
 
För området längst österut öster om Väg 546 regleras endast utnyttjandegraden av 
högsta byggnads- och totalhöjd, vilket vid en förrättning gör det att svårt att avgöra om 
sökt åtgärd överensstämmer med planens syfte. 
 
Andra eller ytterligare planbestämmelser måste användas om avsikten är att medge en 
maximal byggrätt om totalt 89 000 m² inom planområdet. 
 
Bildande av servitut, gemensamhetsanläggning eller dylikt med påföljande vägbygge är 
en planstridig åtgärd inom område med planlagt för n1 som reglerar att marken närmast 
Väg 546 ska hållas planterad. Mot bakgrund mot detta väcks frågan hur in- och utfart 
till områdena ska ske. Denna fråga måste lösas. 
 
Plangränsen ligger inte dikt an fastighetsgränsen mellan Dansered 1:64 och 1:40 vilket 
kan komma att föranleda olämplig fastighetsbildning. 
 
Lantmäteriet noterar att planbestämmelsen n1 förekommer två gånger öster om Väg 546 
utan synlig anledning. 
 
Utnyttjandegradens enhet bör redovisas. 
 
I planbeskrivningen anges att totalt 90 000 m² byggrätt möjliggörs, men om utnyttjan-
degraden anges genom största tillåtna bruttoarea per fastighet är det högst troligt att 
betydligt mer byggrätt kan skapas om fastigheterna avstyckas. Detaljplanen tillåter väl-
digt höga bruttoarealer per fastighet samtidigt som utnyttjandegraden inte begränsas av 
någon bestämmelse om minsta avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns. 
 
Av planbeskrivningen framgår att det ska finnas en 6 m planteringszon mot inomplans-
gata, men detta är inte reglerat i plankarta och bestämmelser. 
 
Av planbeskrivningen framgår även att bebyggelse inte är tillåtet inom 100 m från Väg 
40, men inte heller detta är reglerat i detaljplanen. 
 
Kommentar: Inför granskning av detaljplanen ses reglering av utnyttjandegraden inom 
de olika delområdena över samt möjligheterna att anordna in- och utfart till områdena. 
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Vidare anges utnyttjandegradens enhet. Även regleringen kring möjligheterna att upp-
föra byggnad närmare än 100 m från Väg 40 ses över. 
 
Plangränsen i öster ses över så att den ligger i fastighetsgränsen mellan Dansered 1:64 
och 1:40. 
 
Inför granskning av detaljplanen införs en planbestämmelse som anger att en 3 m bred 
planteringszon ska finnas utmed interna angöringsgator samt att upplag och parkering 
inte får anordnas inom detta område. 
  
Swedavia AB Göteborg Landvetter Airport, yttrande daterat 2015-01-22 
Flygplatsen meddelar att de som delaktiga i arbetet med att ta fram den grundläggande 
planprograms- samt samrådshandlingen för detaljplanen bedömer att planförslaget på ett 
bra sätt beskriver nuvarande situation i området samt hur området planeras exploateras. 
 
Flygplatsen poängterar att det är av stor vikt att den färdiga trafiklösningen säkerställer 
att den ökade trafikmängden vidmakthåller en god framkomlighet och trafiksäkerhet 
eftersom Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer. Av planunder-
laget framkommer att detta är omhändertaget. Det är även viktigt att tillgängligheten 
säkerställs under byggtiden. 
 
Swedavia ser mycket positivt på att planförslaget beskriver möjligheter för utveckling 
av kollektivtrafik genom bl a etablering av hållplatser då det är en angelägen fråga att 
skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik till flygplatsen och Airport City. I plan-
förslaget beskrivs möjligheter för detta genom vilket vi ser mycket positivt på. Det är 
även viktigt att gång- och cykeltrafik omhändertas. 
 
Swedavia förutsätter att framtagna säkerhetsutredningar i samband med programskedet 
omhändertas så att Swedavias kärnverksamhet inte påverkas negativt av en exploate-
ring. Swedavia noterar dock att den del väster om Väg 546 som i illustrationskartan 
redovisas som parkering bör regleras som mark för parkering utan medgiven byggrätt. 
 
Swedavia förutsätter att de kontaktas av framtida exploatörer inför bygglovsansökan 
och byggstart för dialog och upprättande av operativa föreskrifter gällande byggnation 
vid flygplatsen. 
 
Swedavia poängtera vikten av att redovisade skyddsåtgärder och beskrivet behov av ett 
kontrollprogram för att begränsa exploateringens påverkan på primärt yt- och grund-
vatten under byggnations och driftfas genomförs.  
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Medgiven utveckling i enlighet med detaljplanen 
bedöms enligt Ramböll AB:s trafikstudie över bl a alstrade trafikmängder inte påverka 
riksintressena för kommunikationer negativt. Framtagna säkerhetsutredningar har ut-
gjort underlag till Kvalitativ riskutredning och Riskutredning avseende flygtrafik fram-
tagna av Cowi AB. Inför granskning av detaljplanen införs prickmark i västra delen av 
Swedavias markområde för att inte medge byggnation.  
 
Härryda Energi AB, HEAB, yttrande daterat 2015-01-30 
HEAB meddelar att planförslaget berör befintlig 20kV-matning till flygplatsen, vilken 
till största delen är utförd som luftledning. Se kartbilaga 2 nedan. Ledningen måste tas 
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bort och ersättas med jordkabel fram till befintlig transformatorstation invid Schenkers 
lagerbyggnad för att möjliggöra etablering för nödvändiga markarbeten inför planerad 
utbyggnad. Exploatören förutsätts bekosta ledningsflyttningen i sin helhet. 
 
Det totala behovet beräknas enligt lastprognos uppgå till ca 5-6MW för denna etapp 
fullt utbyggt. HEAB har i dagsläget begränsad kapacitet att ansluta dessa tillkommande 
lastökningar i området, varför nätet behöver förstärkas med nya matande ledningar med 
högre kapacitet. 
 
Planerade 130kV-ledningen till Landvetter (Hälsans hus) är inte längre aktuell. Härryda 
Energi AB har utrett andra alternativ för att höja kapaciteten i nätet. HEAB planerar att  
utnyttja befintligt ledningsnät som är byggt för högre spänning så långt som möjligt.  
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. 
 
Västtrafik AB, yttrande daterat 2015-01-30 
Västtrafik noterar att det i detaljplanen står att ”Utveckling av handel, kontor och verk-
samheter på denna plats förutsätter god kollektivtrafik”, men idag har Västtrafik ingen 
trafik till flygplatsområdet. Flygbussarna AB står för den enda kollektivtrafik som finns 
till Landvetter flygplats. På Väg 40 passerar idag ett antal regionala linjer området, med 
målpunkter i Göteborg, Borås, Kinna och Skene.  
 
Västtrafik har svårt att se hur planområdet, med föreslagna placeringar av hållplatser, på 
ett bra sätt skulle kunna integreras i dagens trafik. Hållplatsplaceringarna innebär att 
trafiken måste lämna Väg 40 för att ta sig till och från hållplatserna, som kommer att 
innebära ett oönskat tidspålägg på restiden vilket leder till ökade kostnader för dagens 
trafik. Vidare har Västtrafik svårt att se att området kommer att kunna bidra till målen 
om ett ökat kollektivt resande. Västtrafik ställer sig därför tveksamma till hur området 
ska kunna erbjudas en god kollektivtrafik.  
 
Behovet av övrig kollektivtrafik till, från och inom flygplatsområdet kan se olika ut be-
roende på hur områdets utvecklas i och med Götalandsbanans utbyggnad och den fram-
tida tågstationen vid Landvetter flygplats. Vilken typ av kollektivtrafik som krävs för 
området påverkas av den framtida tågstationens placering i förhållande till flygplatsen 
och planområdet.   
 
Avslutningsvis vill Västtrafik vara med i det fortsatta arbetet gällande de frågor som rör 
kollektivtrafiken. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Kommunen anser att det är mycket angeläget att 
möjligheten att försörja utbyggnadsområdena med kollektivtrafik på kort respektive 
lång sikt utreds snarast eftersom exploateringen skapar många nya arbetsplatser och ett 
besöksintresse till lokalerna för handel, kontor och verksamheter. Samråd med Väst-
trafik kommer att ske.  
 
Möjligheterna att anordna lokala angöringsresor mellan områdena kommer studeras 
liksom lämpliga hållplatslägen för dessa. 
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Trafikverket, yttrande daterat 2015-01-30 
I Trafikverkets programyttrande framfördes (TRV 2011/37576 B daterat 2011-08-25) 
att ”Planering för handelsverksamhet förekommer på många platser och kan samman-
taget skapa en regional handelsstruktur som medför ett olämpligt transportmönster. Om 
flygplatsområdet anses vara en lämplig lokalisering ur ett regionalt perspektiv och  
regionala aktörer är överens om detta, måste kommunens fortsatta planering säker-
ställa att konsekvenserna inte leder till påtaglig skada på berörda riksintressen för in-
frastruktur.” Vidare påpekades att den regionala samstämmigheten kring projektet be-
höver återspeglas i regional plan för transportinfrastruktur.  
 
I programyttrandet framgick även Trafikverkets bedömning att sträckan mellan flyg-
platsen och Kallebäcksmotet inte kommer att klara den trafikökning som det anges i 
programmet att verksamheten kommer medföra. Trafikverket uppmanade därför kom-
munen att ta fram en analys/genomförbarhetsstudie utifrån fyrstegsprincipen innan   
planeringen gick vidare för att klarlägga utvecklingen av området och dess påverkan på 
trafiksystemet  
 
Trafikverket saknar en samrådsredogörelse över programsamrådet kopplad till aktuellt 
detaljplaneförslag, men framför allt en utförligare analys av programförslagets konse-
kvenser och behov av åtgärder i trafiksystemet i stort. Det framstår som ytterst sannolikt 
att förslaget innebär en påverkan på det övergripande trafiksystemet, t ex genom ökad 
trafikbelastning på såväl Kallebäcksmotet (Väg 40/E6/E20), Väg 156, Väg 546, Väg 
549, Väg 554, Landvettervägen (Väg 535) Eskilsbyvägen (Väg 542) som Härskogs-
vägen (Väg 523). Utifrån hittills presenterat materialet går det dock inte att bedöma i 
vilken omfattning.  
 
Ett hållbart transportsystem  
Planområdet saknar direkt koppling till någon tätort. Ett externhandelsområde i detta 
relativt perifera läge medför ett utökat antal resande och en helt annan kundgrupp än till 
den befintliga logistik- och flygplatsverksamheten. Det är svårt att se att de planerade 
verksamheterna och de storskaliga handelsetableringarna inte skulle bli bilberoende, 
varför Trafikverket inte anser att detaljplanen i sin nuvarande utformning bidrar till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem.  
 
Utformning av området  
Möjligheterna att gå mellan de olika områdena behöver förbättras för att främja en 
bättre bebyggd miljö och ett mer långsiktigt hållbart resmönster. Tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafikanter inom- och mellan områdena i anslutning till flygplatsmotet 
samt till målpunkter som t e x föreslagen kollektivtrafikhållplats behöver förbättras med 
hjälp av gena gång-och cykelvägar. Anslutande gångvägar till föreslagen bytespunkt för 
busstrafiken måste utformas så gena som möjligt för att underlätta byten. Förslagsvis 
skulle framtida företag i området kunna anordna cyklar/cykelpool vid hållplatserna.  
 
Koppling till tåg och kollektivtrafik saknas eller är bristfällig. Trafikverket anser att ett 
fungerande transportsystem för lokala anslutningsresor inom området behöver finnas på 
plats från början och inte eventuellt efter år 2030. Möjligheten att t ex ha trafikerande 
matarbussar med hög turtäthet som åker runt i området mellan parkeringsplatser,     
handel, kontor och flygplatsen med planerad tågstation bör utredas vidare.  
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Plangräns  
Vägområdet för Väg 40 och Väg 546 får inte inskränkas i planområdet och måste mark-
eras tydligare i plankartan. Vägområdet är inte samma sak som körbanan utan inklude-
rar även diken, ytterslänt, m m (Se t.ex. VGU). Vägområdet får inte ges användning 
”kvartersmark”.  
 
Vägplan  
Trafikverket upplyser att upprättande av vägplan kommer att krävas för åtgärder på  
Väg 40 och Väg 546. Vägplan och detaljplan behöver tas fram parallellt. Möjligheterna 
att utveckla vägarna och trafikplatsen Flygplatsmotet får inte inskränkas av detalj-
planen.  
 
Sammantagen bedömning  
Ett fördjupat samråd krävs mellan Trafikverket och Härryda kommun innan planarbetet 
går vidare. Trafikverket anser inte att nuvarande utformning av planförslaget är accep-
tabel avseende framtida utrymmesbehov för en utbyggnad av trafiksystemet. Påtaglig 
påverkan på de i enlighet med miljöbalken 3 kap 8 § utpekade riksintressena Väg 40 
och Väg 546 kan inte uteslutas.  
 
Det måste säkerställas att det finns tillräcklig kapacitet i Flygplatsmotet och anslutande 
trafiksystemet för den planerade exploateringen. Vidare måste trafikmiljön utformas på 
ett trafiksäkert sätt och godkännas av Trafikverket i egenskap av väghållare.  
 
Innan antagande av detaljplanen kan ske måste avtal mellan Trafikverket och kom-
munen träffas för att säkerställa ett genomförande av nödvändiga åtgärder i väg-
systemet.  
 
Möjligheterna till ett hållbart resande behöver utvecklas mer. Trafikverket anser att ett 
mer uttalat ”hela resan-tänk” med enkla bytesmöjligheter, skytteltrafik mellan terminal-
byggnad och bussknutpunkt samt gena anslutande gång- och cykelstråk bör utvecklas. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Kommunen har tagit fram en fördjupad trafikut-
redning för Airport City, daterad 2014-09-08, i samspråk med Trafikverket för bedöm-
ning av konsekvenserna på riksintresse för kommunikationer vid en utveckling av     
detaljplan för del 3, 4 och 5 fram till år 2020. I mötesanteckningar från möte med    
representanter från Trafikverket, kommunen och Swedavia anges att ”Aktuell fördjup-
ning av trafikutredning redovisar nödvändig infrastrukturutbyggnad fram till och med 
år 2020 samt avgränsas geografiskt till det direkta området kring Flygplatsmotet. Ut-
redningen baseras på exploatering av norra, centrala och del av östra området inom 
program för Airport City. Konsekvenser på Kallebäcksmotet är ej relevant.”  
 
I utredningen har WSP identifierat nödvändiga trafikåtgärder för att utveckling av de 
olika detaljplanerna påtagligt inte ska skada riksintressena för kommunikation; Väg 40, 
Flygplatsvägen, Väg 546, Flygplatsmotet samt Landvetter flygplats. WSP:s bedömning 
är att riksintresse för kommunikationer inte kommer att skadas av planerad exploa-
tering.  
 
I ”Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av handel” daterad 
2011-05-05 (WSP) för föreslagen etablering inom hela programområdet anges att den 
genomsnittliga resan till handelsplatsen liksom dess längd kommer att öka. Handels-
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resorna minskar för de kunder som bor i kommunerna Härryda, Bollebygd och Mark, 
men ökar för de som bor i kommunerna Partille, Lerum, Göteborg, Kungälv, Borås, 
Mölndal och Kungsbacka. Trängseln och miljöbelastningen minskar gällande partiklar 
och andra hälsofarliga ämnen i de mest utsatta områdena i Västsverige eftersom     
handelsplatsen avlastar mer tätbefolkade regioner.  
 
Angående synpunkter på hållbart transportsystem se kommentar till Västtrafik ovan.  
 
En befintlig gång- och cykelväg finns på västra sidan av Väg 546. Vidare planerar 
Swedavia att anlägga en gång- och cykelväg öster om Flygplatsvägen från trafikant-
service till flygplatsen. Detaljprojektering av kvartersmark har ännu inte studerats och 
därmed inte heller det interna vägnätet med kör-, gång- och cykelvägar. Projektering 
av planerad bro för bilar och oskyddade trafikanter över Flygplatsvägen till logistikom-
rådet som ingår i förslag till detaljplan för Airport City del 3, pågår. Behovet av ytter-
ligare en planskild gc-väg över Flygplatsvägen kommer att studeras. 
 
Plangränsen är anpassad till vägområdesgränsen mot Väg 40 och Väg 546 i de delar 
den är fastställd. Inför granskning av planen ses gränsen mellan allmän platsmark och 
kvartersmark mot Väg 546 norra delar över.  
 
Trafikverket kommer att kontaktas för ett fördjupat samråd med kommunen angående 
framtagande av ett avtal mellan parterna samt angående utvecklandet av en vägplan. 
 
Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2015-01-28 
Räddningstjänsten bedömer att föreslagna skyddsåtgärder enligt riskutredningen om 
bebyggelsefritt område 50 meter säkerställs genom att området är redovisat som prickad 
mark. 
 
Planbestämmelsen avseende utformning av barriär, där höjdskillnaden understiger 2 m 
beskrivs som att det kan utformas som dike, vall eller plank tätt i underkant allt för att 
förhindra att vätska rinner in i området är oklar eftersom den inte anger höjder respek-
tive djup på de olika åtgärderna. En barriär fyller flera syften såsom bl a förhindra avåk-
ning in på känsligt område. 
 
Räddningstjänsten anser inte att det är en självklarhet att tillåta parkering inom 30 meter 
från farligt godsled eftersom denna möjlighet är beroende av hur barriären respektive 
höjdskillnaden är utformad. Bebyggelsefria områden ska bl a förhindra att det finns 
några byggnader eller annat (parkerade bilar) som kan orsaka skada på ett eventuellt 
avåkande fordon (tankbil). 
 
Räddningstjänsten anser att möjligheten till manuell avstängning av ventilation vid in-
träffad olycka bör övervägas eftersom det förväntas finnas kompetent personal tillgäng-
lig som kan stänga av ventilationen under de tider som det är verksamheter i lokalerna.  
 
Räddningstjänsten bedömer sammanfattningsvis att detaljutformningen av barriärer 
behöver studeras närmare samt att parkering inom 30 m från farligt godsled inte ska 
tillåtas. 
 
Kommentar: Upplysningarna och synpunkterna noteras. Planbestämmelsen avseende 
barriär ses över inför granskning av detaljplanen och därmed lämpligheten med tillåten 
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parkering 30 m från väg. Möjligheten till manuell avstängning av ventilation som en 
alternativ åtgärd kommer att studeras i samband med bygglovgivning och tekniskt sam-
råd.  
 
Nivåskillnaden mellan farligt godsled och kvartersmark överstiger 2 m idag och bedöms 
göra det även efter terrasseringar. I annat fall ska planbestämmelsen avseende barriär 
följas.  
 
Remissinstanser som inte har något att erinra: 
 
 Pensionärsrådet  

 
Remissinstanser som inte lämnat några yttranden: 
 
 Naturskyddsföreningen 
 Mölndalsåns Fiskevårdsområdesförening 
 Rådet för funktionshinderfrågor 
 Brottsförebyggande rådet  
 
SAMRÅD MED SAKÄGARE 
 
Falkenberg Malöga 8:1 (Servitut kraftledning), Vattenfall Eldistribution AB, 
skrivelse inkommen 2015-01-28 
Vattenfall Eldistribution meddelar att de inte har några anläggningar som berörs av 
planförslaget och att de därmed inte har något att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Inga synpunkter från övriga har inkommit. 
 
 
 
Mölnlycke den 1 september 2015 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Michaela Kleman   Anna Wallin 
Verksamhetschef för plan och bygglov  Planarkitekt 
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TeliaSonera Skanova Access AB             Kartbilaga 1. 
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Härryda Energi AB              Kartbilaga 2. 
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        Granskningshandling 
        15 mars 2021 

 
 

Sektorn för samhällsbyggnad 

1(24) 

 
 
Detaljplan för del av Dansered 1:64 m.fl. 
AIRPORT CITY, DEL 4, LOGISTIK OCH LAGER 
i Härryda, Härryda kommun 
 
 
 
 
 
Utlåtande 
 
 
Detaljplanen har varit utställd i enlighet med 5 kap 18 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) under tiden 7 september - 16 oktober 2015. Granskningstiden förlängdes 
från den 2 oktober till den 16 oktober eftersom ett tillägg till planbestämmelsen 
avseende handel under granskningstidens gång sändes ut den 24 oktober. Annons om 
kungörelse i Härryda Posten infördes 2015-09-09.  
 
Efter granskning har planarbetet legat vilande med hänsyn till kompletterande utred-
ningar rörande trafik. Initialt var utgångspunkten att möjliggöra byggnation på båda 
sidorna av Väg 546/Flygplatsvägen och tillåta en exploatering i enlighet med 
programmet, med syfte att möjliggöra etablering av handels-, kontors- och lättare 
industrilokaler. Efter granskning konstaterades dock att det finns en begränsning i 
kapacitet på riksväg 40. Det betyder att exploateringen begränsas av kapaciteten på 
riksväg 40 istället för av trafikplatsen.  
 
Med anledning av detta ändrades exploateringstypen till logistikverksamhet vilket 
genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har 
även minskats med ca 10 ha och omfattar endast området öster om Väg 
546/Flygplatsvägen. Med hänsyn till genomförda förändringar genomförs en ny gransk-
ning. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN 
 
Yttrande daterat 2015-11-11 
Yttrandet återges i sin helhet.  
 
Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör riksintresse och mellankommunal samordning 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Riksintresse 
Väg 40 och väg 546 är utpekade riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken. Trafik till och från samt mellan planens delområden är inte redovisade i 
planförslaget men kommer enligt illustrationskartan att ske via de statliga vägarna 40 
och 546. 
 
De åtgärder på det statliga vägnätet som krävs för att medge den trafikökning som plan-
området och intilliggande exploateringar medför kräver enligt Trafikverkets bedömning 
ytterligare utredning och prövning i vägplan. 
 
I avsaknad av ett lokalt gatusystem som kan avlasta belastningen på det statliga vägnätet 
gör Länsstyrelsen därför bedömningen att exploatering i planområdet innan erforderliga 
åtgärder på vägarna 40 och 546 fastställts kan komma att påtagligt skada riksintresset 
och därmed kommer att prövas av Länsstyrelsen om föreliggande detaljplan antas. 
 
Mellankommunal samordning 
Länsstyrelsen har tagit del av granskningsyttrande från Göteborgs stad, Kretslopp och 
vatten, där det framgår att Kretslopp och vatten i programskedet framfört önskemål om 
möjlighet att lämna synpunkter på kommande utredningar och detaljplaner som rör 
programområdet. 
 
Genom att Kretslopp och vatten inte beretts tillfälle att lämna synpunkter i pågående 
och tidigare detaljplaneskeden finner Länsstyrelsen att kommunen inte samordnat 
användningen av vattenområden enligt 5 kap. 11 och 20 §§ PBL på lämpligt sätt. 
 
Synpunkter på förslagshandlingen 
Geoteknik 
Statens Geotekniska Institut SGI uppmärksammar i separat yttrande att tidigare syn-
punkt beträffande översiktlig höjdsättning av framtida marknivåer inte beaktats i planen. 
Länsstyrelsen vill påpeka att SGI’s tidigare synpunkt således kvarstår. 
 
Gata och Trafik 
Länsstyrelsen noterar att det mellan planområdets två delområden samt mellan dessa 
och intilliggande exploateringsområden saknas lokalt gatunät. 
 
Förutom att ett sådant gatunät minskar belastningen på det statliga vägnätet anser Läns-
styrelsen att det även ur trafiksäkerhetssynpunkt är angeläget att ett lokalt gatunät upp-
rättas och att ett sådant gatunät utformas på sådant sätt att det är trafiksäkert även för 
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gång- och cykeltrafik Länsstyrelsen stöder således Trafikverkets uppfattning att lokala 
gatuförbindelser även behöver korsa väg 40 och vill påpeka att sådana korsningar ska 
ske planskilt. 
 
Vatten 
I detaljplanen har satts som planbestämmelse att utflödet från området inte ska vara 
större än det naturliga, 2,0 l/s. För att uppnå detta vidtas flera fördröjande och renande 
åtgärder. Gräsklädda och öppna diken, underjordiska fördröjningsmagasin med effektiv 
volym angiven i planbestämmelserna samt rening i oljeavskiljare vid parkeringsytor. I 
rapporten Dagvattenföroreningar Airport city (Ramböll 2015-02-25) beräknas utgående 
koncentrationer av föroreningar klara Göteborgs stads riktvärden för dagvatten, förutom 
för bly som överskrids något. Det bör dock noteras att de totala mängderna av förore-
nande ämnen i dagvatten ökar, med undantag av suspenderade ämnen. 
 
Aktuell vattenförekomst (Mölndalsån - Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde) har 
måttlig ekologisk status på grund av försurning och fysisk påverkan. Under förut-
sättning att angivna renings- och fördröjningsåtgärder genomförs och att i rapporten 
antagna reningseffekter kan uppnås befaras i nuläget inte att detaljplanens genom-
förande motverkar att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten uppnås. 
 
Länsstyrelsen bedömer det lämpligt att utsläpp av föroreningar via dagvatten följs upp 
för att säkerställa att önskad reningsgrad uppnås och stöder Kretslopp och vattens syn-
punkter i frågan. 
 
Beredning 
Ärendet har handlagts av Ingemar Braathen och granskats av Nirmala Blom Adapa. Vad 
som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning 
mellan olika framförda synpunkter. 
 
Kommentar:  
 
Riksintresse 
Efter granskning har även en kompletterande trafikutredning för Flygplatsmotet tagits 
fram av Sweco, daterad 2019-11-14. Trafikalstringsberäkningarna har utförts med 
samma parametrar som användes i fördjupningsarbetet inför detaljplan (WSP 2014). 
Kapaciteten på närliggande vägnät har under planarbetet visat sig vara avgörande för 
planens avgränsning och innehåll. Inledningsvis var målet att öka kapaciteten i trafik-
platsen och utifrån de genererade trafikflödena avgöra hur mycket BTA som exploate-
ringsområdet kunde utgöra. Efter kompletterande utredningar har det visat sig att det 
kapacitet på riksväg 40 blir dimensionerade för projektet. Det betyder att exploate-
ringen begränsas av kapaciteten på riksväg 40 istället för av trafikplatsen. 
 
Med anledning av detta har innehållet i detaljplanen ändrats till logistik-
verksamhet/lager vilket genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handels-
verksamhet. Planområdets har även minskats med ca 10 ha och omfattar endast 
området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. Ett trafikutformningsförslag med utbyggnad 
samt ombyggnad av cirkulationsplatser på båda sidorna av Flygplatsmotet har tagits 
fram för att hantera de ökade trafikflödena. Härryda kommun och Trafikverket kommer 
att teckna ett medfinansieringsavtal innan detaljplanen antas avseende nödvändiga 
utbyggnader av vägnätet för planerad exploatering. 
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Med dessa justeringar bedöms planen kunna genomföras utan att medföra påtaglig 
skada på aktuellt riksintresse. 
 
Mellankommunal samordning 
Göteborgs stad, Kretslopp och vatten ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter i 
samband med förnyad granskning. 
 
Geoteknik 
Utgångspunkten för planutformningen är att möjliggöra en flexibilitet i markutnyttjande 
och inte detaljstyra byggnaders placering eller den exakta byggnadsvolymen. Hur 
tomten disponeras och om den bebyggs med en större byggnadsvolym eller några 
mindre enheter kommer att påverka höjdsättningen av området samt placering av 
slänter och bergschakt. Med detta som utgångpunkt bedöms det inte lämpligt att detalj-
reglera höjdsättning av framtida marknivåer i detaljplanen. 
 
Den exakta höjdsättningen får istället fastställas i samband med bygglov. Bestämmelse 
har införts kring utförande av bergskärning i syfte att säkerställa stabilitet och mini-
mera risken för block- och stennedfall. 
 
Gata och Trafik 
Med hänsyn till begränsad kapacitet i det närliggande vägnätet har planområdet 
minskats och tidigare exploatering väster om Väg 546 utgår. Innehållet har ändrats 
från handels, kontors- och lättare industrilokaler till logistik- och lager. Gatunätet 
primära funktion är att fungera som angöring till de aktuella fastigheterna och bedöms 
därför sakna ett allmänt intresse och regleras som kvartersmark. 
 
Vatten 
En kompletterande dagvattenutredning har tagits fram, Ramböll 2020-10-26. De nya 
beräkningarna utgår från att 45 % av kvartersmarken tillåts bebyggas med byggnader 
och den hårdgjorda ytan bedöms uppgå till 80 % av marken. Detta innebär att de nya 
beräkningarna tagit höjd för att en stor del av planområdet hårdgörs i samband med 
exploatering. 
 
Dagvatten föreslås hanteras i växtbäddar för fördröjning och rening av parkeringsytor 
och lastgårdar i kombination med underjordiskt magasin för ytterligare fördröjning. 
Dagvatten från tak och körbara ytor föreslås ledas till underjordiskt magasin för 
fördröjning. Genom reningsåtgärder i form av föreslagna växtbäddar minskar förore-
ningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen i framtida situ-
ation. 
 
Planerad exploatering bedöms inte i framtida situation påverka recipienten negativt då 
föreslagen dagvattenhantering innefattar reningsåtgärder som minskar 
föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen. 
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YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 

 
Lantmäterimyndigheten, yttrande daterat 2015-09-16 samt 2015-09-25 
I planförslaget redovisas utnyttjandegraden ovanpå en egenskapsgräns i plankartan, 
vilket är otydligt då det i detta fall går att tolka bestämmelsen som att den gäller på båda 
sidorna för sig eller att den gäller bägge sidor gemensamt. Tydligheten skulle öka med 
en egenskapsbestämmelse så att det tydligt framgår inom vilket egenskapsområde den 
gäller.  
 
På plankartan finns ett triangulärt område inom HKJ med byggrätt som inte regleras på 
annat sätt än byggnadshöjd och totalhöjd. Lantmäteriet anser att det inom detta område 
finns byggrätt, utöver de 20000 eller 40000 m2 som är tillåtna inom HKJ-området.  
I yttrande daterat 2015-09-25 avseende tillägg till bestämmelse hänvisar Lantmäteriet 
till yttrande daterat 2015-09-16 då inga förändringar skett. 
 
Kommentar: Reglering av utnyttjande- och exploateringsgraden förtydligas och 
kopplas till användningsgränsen, så att det gäller som en generell bestämmelse för hela 
området.  
 
Härryda Energi AB, mail 2015-09-04 
HEAB hänvisar till synpunkter framförda under samrådet, då de ännu inte fått något 
besked från Energimarknadsinspektionen angående ansökan om spänningshöjning och 
att det därmed inte framkommit något nytt som berör eller förändrar tidigare 
synpunkter. 
 
Synpunkter framförda 2015-01-30 
Planförslaget berör befintlig 20kV-matning till flygplatsen, vilken till största delen är 
utförd som luftledning. Se kartbilaga 2 nedan. Ledningen måste tas bort och ersättas 
med jordkabel fram till befintlig transformatorstation invid Schenkers lagerbyggnad för 
att möjliggöra etablering för nödvändiga markarbeten inför planerad utbyggnad. 
Exploatören förutsätts bekosta ledningsflyttningen i sin helhet. 
 
Det totala behovet beräknas enligt lastprognos uppgå till ca 5-6MW för denna etapp 
fullt utbyggt. HEAB har i dagsläget begränsad kapacitet att ansluta dessa tillkommande 
lastökningar i området, varför nätet behöver förstärkas med nya matande ledningar 
med högre kapacitet. 
 
Planerade 130kV-ledningen till Landvetter (Hälsans hus) är inte längre aktuell.      
Härryda Energi AB har utrett andra alternativ för att höja kapaciteten i nätet. HEAB 
planerar att utnyttja befintligt ledningsnät som är byggt för högre spänning så långt 
som möjligt.  
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. 
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Logistic 1 Landvetter AB, yttrande daterat 2015-10-06 
Planförslaget beskriver på ett bra sätt nuvarande situation i området samt hur området 
planeras exploateras. 
 
Logistic 1 Landvetter AB poängterar vikten av att den färdiga trafiklösningen om-
händertar den ökade trafikmängden gällande framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är 
även viktigt att tillgängligheten under byggtiden säkerställs.   
 
Vidare framför fastighetsägaren att de ser positivt på att trafiklösningarna utvecklas 
efter hand som exploateringen fortlöper och utefter aktuellt kapacitetsbehov samt att 
finansiering sker utifrån respektive utvecklande parts påverkan på trafiksystemet.  
 
Det är viktigt att förutsättningar för en god kollektivtrafik till flygplatsen och Airport 
City skapas. Det av viktigt att hållplatslägen för kollektivtrafiken norr om Flygplats-
motet i direkt anslutning till det aktuella planområdet möjliggörs i den trafik-
lösning/vägplan som ska arbetas fram av Trafikverket och Härryda kommun. 
 
Logistic 1 Landvetter AB har efter utvärdering av ovan nämnda utredningar inga 
invändningar mot det upprättade förslaget till detaljplan.  
 
Logistic 1 Landvetter AB ser positivt på de möjligheter som generellt skapas för aktörer 
att verka och växa i närområdet till Göteborg Landvetter Airport. Logistic 1 Landvetter 
AB:s intention är att utveckla sina markområden i anslutning till flygplatsen framöver.  
 
Kommentar: Upplysningarna och synpunkterna noteras. Planens innehåll och utform-
ning har justerats för att inte påverka riksintressena för kommunikationer negativt, se 
även svar Länsstyrelsen ovan. Ett trafikutformningsförslag med utbyggnad samt 
ombyggnad av cirkulationsplatser på båda sidorna av Flygplatsmotet har tagits fram 
för att hantera de ökade trafikflödena. Härryda kommun och Trafikverket kommer att 
teckna ett medfinansieringsavtal innan detaljplanen antas avseende nödvändiga utbygg-
nader av vägnätet för planerad exploatering. 
 
Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att 
lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig trafikering längs väg 546. 
Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle en kollektivtra-
fikförsörning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme för busshåll-
plats går att anordna inom planområdet, vilket redovisas i gällande illustrationsplan. 
Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark regleras i avtal 
mellan kommunen och exploatör.   
 
Miljö- och bygglovsnämnden, MBn, yttrande daterat 2015-09-16  
Miljö- och bygglovsnämnden anser att detaljplanen behöver kompletteras och utredas 
vidare innan den slutligt fastställs eftersom nuvarande planförslag innebär stora osäker-
heter gällande dagvattenhantering, trafik- och luftföroreningar, möjlighet till kollektiv-
trafik samt gång- och cykeltrafik. 
 
Vidare anser MBn att aktuellt planområde bör delas in i mindre delar och genomföras 
etappvis mot bakgrund av att planens framtida konsekvenser är svåra att överblicka.  
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Under samråd av program för Airport city framförde Miljö- och bygglovsnämnden ett 
yttrande, beslut 2011-08-16, § 184. Sedan dess har utbyggnad har med verksamhets-
område för företag inom logistik och transport samt drivmedelsstation och restaurang 
skett. I beslut § 184/2011 efterfrågar Miljö- och bygglovsnämnden ytterligare utred-
ningar och analyser inför fortsatt planläggning.  
 
Följande underlag begärdes: 

• Utredning rörande trafikökning och dess påverkan utanför planområdet. 
• Utredning av kollektivtrafiklösningar som på ett rationellt sätt förbinder plan-

området med flygplatsens upptagningsområde. 
• Fördjupade analyser av programmets miljöeffekter, särskilt i förhållande till 

miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. 
• Analys av Airport Citys effekter på närområdets ekonomiska och sociala 

utveckling. 
 
Beskrivning av aktuellt planförslag och konsekvenser 
Planen medger en sammanhållen byggnation i en mycket stor skala. Planområdet är 30 
hektar stort och kommer till större del bestå av trafikytor och parkeringar. 
 
Vägtrafik 
I första hand berör fördjupad trafikutredning (WSP 2014-09-08) åtgärder och trafik-
effekter i ett relativt kort perspektiv, fram till 2020. Föreslagen etablering kommer   
kraftigt öka och påverka förhållandena långt utanför planområdet. I programmet angavs 
att ambitionen är att 20 % av persontransporterna till planområdet skulle ske med     
kollektiva färdmedel. I aktuellt planförslag har denna ambition sänkts, då det bara 
nämns att möjlighet att anlägga busshållplats finns. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden bedömer att det med hänsyn till ökade trafikvolymer som 
en konsekvens av planförslaget finns en risk att trafik flyttas över norrut på Väg 546 och 
vidare på Gamla Boråsvägen (Väg 549). Eftersom Gamla Boråsvägen går närmare 
bebyggelse finns en risk för störningar av buller och luftföreningar. 
 
Nämnden noterar att planen för Airport City prognostiserar ett betydligt lägre framtida 
maximalt fordonsflöde, trafikalstring, jämfört med andra liknande etableringar (t ex 
Håby Munkedal). Orsaken till dessa skillnader bör beskrivas. 
 
Kollektivtrafik 
Ett bra fungerande transportsystem är en förutsättning för de människor som kommer 
arbeta eller besöka anläggningen eftersom Områdets läge, i bullerzon för flyg, innebär 
långa avstånd till större bostadsorter. I detta sammanhang innebär kollektivtrafik miljö-
mässiga fördelar. Planförslaget redovisar inga konkreta lösningar på en rationell kollek-
tivtrafik då föreslagen provisorisk hållplats ligger ca 500-800 m från etableringen varför 
kollektivtrafiken kommer att få svårt att konkurrera med bilen. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Redovisningen av hur gång- och cykeltrafikanter kan röra sig inom planområdet samt 
till och från området är knapphändig i planförslaget. Gång- och cykelöverfart över väg 
546 kommer enligt förslaget att ske i samma plan. Detaljplanen bör redovisa hur gång- 
och cykeltrafikanternas rörelsemönster kan tillgodoses mot bakgrund av att vägen måste 
passeras flera gånger mellan vissa start- och målpunkter. 
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Dagvatten 
Vid beräkningen av föroreningshalter respektive förväntat dagvattenflöde i dagvatten-
utredning, WSP 2014-11-07, görs olika antaganden. Vid beräkning av föroreningar 
antas maximalt 80 % av planområdet exploateras, men vid beräkning av dagvattenflöde 
har andelen hårdgjord yta varit utgångspunkt och då uppskattats vara ca 50 % av plan-
området (19 % respektive 63 % i områdena väster och öster om väg 546). Miljö- och 
bygglovsnämnden anser att det är viktigt att det sker en koppling mellan hårdgjord yta 
och magasinens volym, eftersom det annars finns en risk att erforderliga magasins-
volymer underskattas. En planbestämmelse som reglerar andelen hårdgjord yta i över-
ensstämmelse med angivna magasinsvolymerna kan alternativt införas. Av plan-
bestämmelserna bör det tydligt framgå om klimatfaktorn är ett krav. 
 
Minsta möjliga belastning till Mölndalsån måste eftersträvas, varför nämnden anser att 
behovet av översilningsytor för rening av dagvatten innan magasinering bör utredas. 
 
Utsläpp till luft 
Detaljplanen skisserar uppåt 3 000 parkeringsplatser utan att någon övre gräns anges. 
Miljö- och bygglovsnämnden anser att en analys av förväntade utsläpp till luft och 
beräknade halter är nödvändigt eftersom trafikmängderna kommer att bli stora och inget 
realistiskt alternativ till bil redovisas i planen. Texten kring buller och luftföroreningar i 
planbeskrivningen behöver kompletteras med information kring luftföroreningar      
eftersom det inte nämns annat än i rubriken idag. 
 
Slänter, bergsschakter 
Kommunen bör överväga om planbestämmelser som reglerar om maximal släntlutning 
och tillåten höjd på bergschakt, stödmurar och terrassering bör införas mot bakgrund av 
att det är stora nivåskillnader i området samt att många människor kommer röra sig i 
området. 
 
En grov bedömning av massbalansen inom området bör göras. Behöver massor köras 
till annan plats, eller kan de omhändertas i området? 
 
Genomförande, behov av uppföljning 
Fördelning av ytor mellan kontor och handel samt vilken typ av handel redovisas inte i 
planen. Trafikalstring och resemönster skiljer sig kraftigt mellan t ex utrymmeskrävande 
sällanköpshandel, byggvaror eller detaljhandel. Framtida trafikmönster och dess effekter 
är svårbedömda när typ av etablering inte är känd. Likaså är projektets inverkan på 
närliggande orters servicegrad svårbedömd. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden finner det vanskligt att som i planbeskrivningen utlova att 
trafiklösningar kommer anpassas efter hand mot bakgrund av att en gällande plan ger 
rätt att bygga i enlighet med planen och att en att en stor plan i sin tur innebär en    
minskad möjlighet att i framtiden påverka skeenden. 
 
Miljö- och bygglovsnämnden anser att kommunen bör och överväga att bryta ned   
etappen i mindre delar för att fortlöpande kunna bedöma konsekvenserna och behov av 
åtgärder mot bakgrund av att etableringen innebär en stor miljöpåverkan och att plan-
förslaget går i motsatt riktning mot flertalet av kommunens uppsatta miljömål om att 
begränsa klimatpåverkan, om frisk luft och god bebyggd miljö. 
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Kommentar: På grund av den ändrade användningen från handel till logistik/lager 
bedöms flera av Nämndens tidigare synpunkter vara inaktuella. Kommunen bedömer 
inte att effekterna och påverkan på uppsatta miljömål om att begränsa klimatpåverkan, 
om frisk luft och god bebyggd blir påtaglig. Länsstyrelsen instämmer i kommunens 
bedömning av att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.  
 
Vägtrafik 
Kapaciteten på riksväg 40 har bedömts vara dimensionerade för projektet. Med 
anledning av detta har innehållet i detaljplanen ändrats till logistikverksamhet/lager 
vilket genererar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets 
har även minskats med ca 10 ha och omfattar endast området öster om Väg 
546/Flygplatsvägen. Efter granskning en ny trafikutredning för Flygplatsmotet tagits 
fram av Sweco, daterad 2019-11-14 
 
Kollektivtrafik 
Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att 
lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig trafikering längs väg 546. 
Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle en kollektivtrafik-
försörjning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme för busshåll-
plats kan anordnas inom planområdet, vilket redovisas i gällande illustrationsplan. 
Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark regleras i avtal 
mellan kommunen och exploatör.   
 
Dagvatten 
En kompletterande dagvattenutredning har tagits fram, Ramböll 2020-10-26. De nya 
beräkningarna utgår från att 45 % av kvartersmarken tillåts bebyggas med byggnader 
och den hårdgjorda ytan bedöms uppgå till 80 % av marken. Detta innebär att de nya 
beräkningarna tagit höjd för att en stor del av planområdet hårdgörs i samband med 
exploatering. 
 
Dagvatten föreslås hanteras i växtbäddar för fördröjning och rening av parkeringsytor 
och lastgårdar i kombination med underjordiskt magasin för ytterligare fördröjning. 
Dagvatten från tak och körbara ytor föreslås ledas till underjordiskt magasin för 
fördröjning. Genom reningsåtgärder i form av föreslagna växtbäddar minskar förore-
ningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen i framtida situ-
ation. 
 
Planerad exploatering bedöms inte i framtida situation påverka recipienten negativt då 
föreslagen dagvattenhantering innefattar reningsåtgärder som minskar 
föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen samt 
fördröjer det förändrade flödet inom planområdet.  
 
Utsläpp till luft 
På grund av den ändrade användningen från handel till logistik/lager bedöms 
synpunkter kring luftmiljö inte aktuella. 
 
Slänter, bergsschakter 
Utgångspunkten för planutformningen är att möjliggöra en flexibilitet i markutnyttjande 
och inte detaljstyra byggnaders placering eller den exakta byggnadsvolymen. Hur 
tomten disponeras och om den bebyggs med en större byggnadsvolym eller några 
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mindre enheter kommer att påverka höjdsättningen av området samt placering av 
slänter och bergschakt. Med detta som utgångpunkt regleras inte höjdsättning av fram-
tida marknivåer. 
 
Den exakta höjdsättningen får istället fastställas i samband med bygglov. Bestämmelse 
har införts kring utförande av bergskärning i syfte att säkerställa stabilitet och mini-
mera risken för block- och stennedfall. 
 
Genomförande, behov av uppföljning 
Till följd av bristande kapacitet i det övergripande vägnätet har möjligheten till handel 
och kontor tagits bort och innehållet i detaljplanen ändrats till logistikverksamhet och 
lager. Planområdets har även minskats med ca 10 ha och omfattar endast området 
öster om Väg 546/Flygplatsvägen. Med dessa förändringar bedöms det inte samma 
behov av att styra utbyggnadsordningen. Trafikåtgärder kopplade exploateringen 
reglers genom ett medfinansieringsavtal mellan Härryda kommun och Trafikverket. 
 
Statens geotekniska institut, SGI, yttrande daterat 2015-09-23 samt 
2015-09-29 
SGI meddelar att de fortsatt anser att en översiktlig höjdsättning av framtida marknivåer 
bör regleras i detaljplanen, vilket framfördes under samrådet då området är kraftigt   
kuperat. Då reglering av bergtekniska åtgärder skett sedan samrådet har SGI inget ytter-
ligare att erinra. I mail inkommit 2015-09-29 meddelar SGI att framfört yttrande daterat 
2015-09-23 även omfattar tillägg till planbestämmelse. 
 
Kommentar: Utgångspunkten för planutformningen är att möjliggöra en flexibilitet i 
markutnyttjande och inte detaljstyra byggnaders placering eller den exakta byggnads-
volymen. Hur tomten disponeras och om den bebyggs med en större byggnadsvolym 
eller några mindre enheter kommer att påverka höjdsättningen av området samt place-
ring av slänter och bergschakt. Med detta som utgångpunkt regleras inte höjdsättning 
av framtida marknivåer. 
 
Den exakta höjdsättningen får istället fastställas i samband med bygglov. Bestämmelse 
har införts kring utförande av bergskärning i syfte att säkerställa stabilitet och 
minimera risken för block- och stennedfall. 
 
Göteborg Landvetter Airport, yttrande daterat 2015-10-14 
Göteborg Landvetter Airport meddelar att de som delaktiga i arbetet med att ta fram den 
grundläggande planprograms- samt granskningshandlingen för detaljplanen bedömer att 
planförslaget på ett bra sätt beskriver nuvarande situation i området samt hur området 
planeras exploateras. 
 
Flygplatsen poängterar att det är av stor vikt att den färdiga trafiklösningen säkerställer 
att den ökade trafikmängden vidmakthåller en god framkomlighet och trafiksäkerhet 
eftersom Landvetter flygplats utgör riksintresse för kommunikationer. Det är även 
viktigt att tillgängligheten säkerställs under byggtiden. Flygplatsen ser positivt på att 
trafiklösningarna kommer att utvecklas efter hand som exploateringen fortlöper och 
utefter aktuellt kapacitetsbehov samt finansieras utifrån respektive utvecklande parts 
påverkan på trafiksystemet. 
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Det är angeläget att förutsättningar för en god kollektivtrafik till flygplatsen och Airport 
City skapas. Det är viktigt att hållplatslägen för kollektivtrafiken norr om Flygplats-
motet i direkt anslutning till det aktuella planområdet möjliggörs i den trafik-
lösning/vägplan som ska arbetas fram av Trafikverket och Härryda kommun. 
 
Kontrollzonen närmast flygplatsen ska i möjligaste mån vara fri från hinder eftersom 
flygplanen flyger på låga höjder inom zonen. Flygens möjliga flygbanor påverkas därför 
starkt av eventuella hinder inom eller i anslutning till området. Swedavia förutsätter att 
framtagna säkerhetsutredningar i samband med programskedet omhändertas så att 
Swedavias kärnverksamhet inte påverkas negativt av en exploatering. 
 
Framtida exploatörer förutsätts kontakta Swedavia i samband ansökan om bygglov/start 
av byggnation avseende dialog och upprättande av operativa föreskrifter gällande bygg-
nation i anslutning till flygplatsen. 
 
Utveckling av Airport City medför påverkan på miljön, där exploateringens påverkan på 
yt- och grundvatten under såväl byggnations- som driftfas utgör den viktigaste aspekten. 
Swedavia vill poängtera vikten av detta för att undvika negativ påverkan i framförallt 
Mölndalsån och i grundvatten samt att miljöhänsyn även tas i byggskedet. Idag består 
utvecklingsområdet av naturmark och har därmed en låg belastning på Mölndalsån. För 
att kontrollera att genomförda åtgärder har fått avsedd effekt bör ett kontrollprogram tas 
fram för exploateringsfasen. 
 
Swedavia AB har utöver ovan redovisade invändningar inget ytterligare att invända mot 
det av Sektorn för samhällsbyggnad upprättade detaljplaneförslaget, men vill dock 
betona vikten av att god tillgänglighet och framkomlighet till flygplatsen och Riksväg 
40 säkerställs. 
 
Swedavia ser positivt på de möjligheter för aktörer att verka och växa i närområdet till 
Göteborg Landvetter Airport som skapas med detaljplanen. Swedavias intention är att 
fortsätta utveckla markområden i anslutning till flygplatsen och skapa ytterligare 
möjligheter för näringslivet att utvecklas tillsammans med dem.  
 
Fler arbetsplatser inom Airport City kommer sannolikt att skapa underlag för en mer 
frekvent kollektivtrafik än idag. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Utveckling i enlighet med detaljplanen bedöms 
med föreslagna justeringar av detaljplanen samt de förslag till trafikåtgärder som redo-
visas i trafikutredning, Sweco, 2019-11-14 inte påverka riksintressena för kommunikat-
ioner negativt. Se även svar Länsstyrelsen och Trafikverket ovan. 
 
Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att 
lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig trafikering längs väg 546. 
Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle en kollektivtrafik-
försörjning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme för busshåll-
plats kan anordnas inom planområdet, vilket redovisas i gällande illustrationsplan. 
Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark regleras i avtal 
mellan kommunen och exploatör.   
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Framtagna säkerhetsutredningar har utgjort underlag till detaljplanearbetet, högsta 
totalhöjd regleras i detaljplanen liksom andra åtgärder för att minimera påverkan på 
flygtrafiken. Härmed bedöms exploateringen inte påverka flygens kontrollzon. 
 
Swedavia hörs alltid i samband med bygglov inom kontrollzonen.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor, yttrande daterat 2015-10-16 
Rådet för funktionshinderfrågor framför betydelsen av att gång- och cykelbanan 
separeras med tydligt avskiljande markering samt att ytan i sin helhet asfalteras. Över-
gångar (kantsten) mellan nivåskillnader ska utföras med jämn lutning hela vägen d v s 
inte med delvis fasad kantsten samt med kontrasterande kulör. 
 
År 2013 lades busslinje 511 mellan Landvetter resecentrum och Landvetter flygplats 
ner. Rådet anser att det är ytterst viktigt för åtkomligheten till området att busslinjen 
återupptas för att erhålla god tillgänglighet för alla i Härryda kommun. 
 
Rådet finner det oacceptabelt att vänta tills den i detaljplanen tänkta knutpunkten för 
kollektivtrafiken står klar innan kollektivtrafik trafikerar flygplatsen, då detta går helt 
stick i stäv med kommunens miljöpolicy samt pågående miljöplanering i landet (och 
internationellt) om ökad kollektivtrafik och därmed minskad negativ påverkan med 
utsläpp från fordon. Flygplatsen utgör en av kommunens största arbetsplatser med sina 
cirka 4 000 anställda.  
 
Rådet uppmanar därför Härryda kommun att inleda en förhandling med Västtrafik samt 
berörda parter för att få en snar förändring till stånd i detta beslut. 
 
Till följd av områdets sluttande karaktär föreslås att vägen upp till byggnaderna anläggs 
i form av en zick-zack väg. Vidare bör ett antal handikapparkeringar anläggas. 
Rådet saknar en planering för kollektivtrafiken. Lokal kollektivtrafik från den tilltänkta 
knutpunkten bör planeras redan nu eftersom avstånden mellan föreslagna/planerade 
utbyggnadsområdena kommer att bli långa.  
 
Kommentar: Önskemålen och synpunkterna noteras. Området kommer att detalj-       
projekteras efter antagande av detaljplanen, men vägar och gångvägar ska uppfylla        
kommunens krav på tillgänglighet. 
 
Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att 
lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig trafikering längs väg 546. 
Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle en kollektivtrafik-
försörjning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme för busshåll-
plats kan anordnas inom planområdet, vilket redovisas i gällande illustrationsplan. 
Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark regleras i avtal 
mellan kommunen och exploatör.   
 
Naturskyddsföreningen, yttrande daterat 2015-10-20 (yttrande inkommit 
efter granskningstid enligt överenskommelse)  
Naturskyddsföreningen önskar som en del av vårt yttrande hänvisa till tidigare yttranden 
över program för Airport City (2011-06-23) och detaljplan för ”Trafikantservice” 
(2012-10-14) då kritik från våra tidigare yttranden till största delen kvarstår.  
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Betydande miljöpåverkan 
Kommunen bedömer inte att föreslagen detaljplan innebär ”betydande miljöpåverkan” 
och således krävs enligt lagstiftningen ingen miljökonsekvensbeskrivning. Naturskydds-
föreningen anser att denna bedömning är felaktig samt att underlagsmaterialet angående 
naturvärden är för bristfälligt för att man denna bedömning ska kunna göras (se 
tidigare). Naturskyddsföreningen har tidigare pekat på bristerna i bedömningen av 
miljökonsekvenserna för Airport City-området då föreningen anser att hela Airport 
City-projektet helhetspåverkan måste bedömas i ett sammanhang för att kunna bedöma 
det aktuella projektets miljökonsekvenser. Påverkan av Airport Cityutbyggnaden blir 
mycket stor, då området som helhet berör en mycket stor areal naturmark (totalt 250 
hektar).  
 
I programmet framkommer angående miljöpåverkan att ”Föreslagen exploatering, som 
i sig förutsätter omfattande ingrepp i terrängen med såväl sprängning som utfyllnad, 
innebär väsentlig påverkan på landskapsbilden. Stora delar av programområdet avses 
bli omvandlat till plana ytor, lämpliga för logistik. Landskapsupplevelsen förändras 
radikalt.” I programmet anges även att ”Ianspråktagande av området i enlighet med 
programmet bedöms erfordra omfattande landskapsmodulering i form av berg-
sprängning, utgrävning och återfyllnad av torvmossar e t c inom stora markområden.” 
Angående våtmarkerna anges att "Programmet innebär att våtmarksområden tas i 
anspråk för exploatering vilket i huvudsak innebär att marken till stor del dikas ut och 
hårdgörs.” 
 
Trots den mycket omfattande miljöpåverkan blir slutsatserna i programmet att ingen 
betydande miljöpåverkan uppstår vare sig för landskapsbild, ekologiskt känsliga om-
råden, våtmarker eller naturvärden. Inte heller miljömålen som t ex levande skogar, 
begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning och ett rikt växt- och djurliv bedöms 
påverkas negativt av exploateringen. Då de planerade exploateringarna kommer att 
innebära betydande miljöpåverkan på sjöar, vattendrag, våtmarker, värdefull natur, 
skogslandskapet, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturskyddsföreningen 
anser att bedömningen är orimlig och i strid med gällande lagstiftning samt att till 
detaljplaneförslaget därför står i strid med miljöbalkens krav. Detaljplanens miljökon-
sekvenser kan omöjligt innebära en liten påverkan eftersom de måste ses i ett totalt 
sammanhang tillsammans med övrig exploatering i Airport City-området. Föreningen 
anser därför att bedömningen måste ändras och en miljökonsekvensbeskrivning måste 
tas fram. 
Risk för att miljökvalitetsnormer överskrids 
Enligt slutsatserna i program för Airport City riskerar miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten att överskridas då den näraliggande Mölndalsån riskerar att drabbas av 
föroreningar och ökat vattenflöde från planområdet. Försämringar av Mölndalsån bryter 
mot fastställda miljökvalitetsnormer och mot EU:s vattendirektiv, vilket inte är accep-
tabelt. Naturskyddsföreningen menar att slutsatserna i programmets fortfarande kvarstår 
och att det finns risk att miljökvalitetsnormerna överskrids. Även den bäck som rinner 
från planområdet till Mölndalsån omfattas av EU:s vattendirektiv skydd och krav på att 
den ska hålla/uppnå en god status. Det är en uppenbar risk att bäcken omvandlas till 
”avloppsdike” p g a påverkan från Airport City-området, vilket står i strid med direk-
tivet och miljöbalken. 
 
Underlagsmaterial - laglighetsprövning 
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Naturskyddsföreningen har tidigare påpekat att det finns stora brister i de tidigare natur-
vårdsinventeringar som gjorts i samband med programarbetet för Airport City. Syftet 
med en naturinventering ska vara att identifiera och dokumentera de naturvärden som 
förkommer och naturvärdes bedöma dessa för att i samband med exempelvis plan-
läggning och exploateringar kunna göra relevanta avvägningar kring lämplighet och 
laglighet i föreslagna åtgärder. Avvägningarna och beslut riskerar att bli felaktiga och 
åtgärderna att strida mot gällande miljölagstiftning om det saknas relevant underlag. 
 
Naturskyddsföreningen har tidigare konstaterat det finns särskilt stora brister när det 
gäller dokumentationen och beskrivning av de fåglar som förekommer. Detta är särskilt 
allvarligt eftersom fåglarna generellt är skyddade enligt artskyddsförordningen (AF). 
Vissa arter har ett särskilt starkt skydd som innebär att dispens krävs om deras 
viloplatser och fortplantningsområden skadas (AF §4). Inom området har bl a tjäder 
(EU), orre (EU), nattskärra (EU), spillkråka (NT IEU), törnskata (EU), gulsparv (VU), 
kungsfågel (VU), svartmes och sävsparv (VU) vilka omfattas av dispenskrav konsta-
terats. Av redovisat underlag och utredningar framkommer dock inte var fågelarterna 
förekommer inom ”Airport City-området”, vilket är en förutsättning för att kunna 
bedöma planernas och exploateringen påverkan, lämplighet och laglighet. Fågelinven-
teringar som visar var fåglarna förekommer och var deras fortplantningsområden och 
viloplatser finns måste utredas. 
 
När det gäller den övriga så finns, som Naturskyddsföreningen har tidigare påpekat, att 
det även finns ett flertal brister i den övriga naturinventeringen som utförts vid plan-
arbetet (Naturinventering till program för Landvetter Airport City 2011-01-07). Det 
föreligger risk för felaktiga naturvärdesbedömningar och artredovisningar eftersom 
inventeringen inte har utförts tillräckligt noggrant samt under årstider som medför 
svårigheter att inventera att identifiera många fåglar, växter, insekter, groddjur och 
kräldjur. Det framkommer även att det finns brister i inventeringen särskilt avseende 
våtmarkerna då det i inventeringen står ”Till våtmarker är ett flertal arter knutna som 
behöver studeras under en längre tid på året för att upptäckas ex. groddjur, insekter 
och .taglar. Alla groddjur är fridlysta i hela landet. Flera av våtmarkerna kan därför i 
texten framgå ha låga naturvärden, men med en utförligare inventering visa sig ha 
större värden än vad som här kunnat konstateras.” 
 
Utöver nämnda brister ovan så är det en stor brist i att inte bäckmiljön och bäcken som 
rinner genom aktuellt detaljplaneområde ned till Mölndalsån inte har inventerats eller 
beskrivits. Inte heller den särskilt skyddsvärda Mölndalsån direkt nedströms detalj-
planeområdet har inventerats eller beskrivits. Naturskyddsföreningen anser att detta är 
en mycket allvarlig brist eftersom detaljplanens och hela Airport-cityområdets 
dagvatten når till denna bäck och till Mölndalsån. Mölndalsån är mycket skyddsvärd 
och rymmer såväl flodpärlmussla som öring, vilket även framgår av kommunens egen 
naturdatabas och naturvårdsplan Naturskyddsföreningen bedömer att bäcken som rinner 
från planområdet till Mölndalsån skulle kunna hysa öring och värdefull bottenfauna 
samt groddjur skyddade enligt Artskyddsförordningen. Föreningen anser därför att 
inventeringar av bäcken och av Mölndalsån (nedströms och i anslutning till den punkt 
där bäcken når ån) måste göras. 
 
Det framkommer av en vägledande dom i regeringsrätten från 2005 (RÅ 2005 ref 44) att 
det åligger kommunerna särskilda krav att ta fram relevant underlagsmaterial kring 
naturvärden och förekomster av skyddade arter. Regeringsrätten skriver angående de 
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krav som åligger en kommun: ”Ett effektivt genomförande av habitatdirektivets 
bestämmelser om artskydd synes emellertid förutsätta att det eventuella behovet av att 
ta hänsyn till fridlysta arter och deras fortplantnings- och viloplatser klarläggs i sådan 
tid att det kan beaktas såväl i plan processen som i följande ärenden om bygglov i 
enlighet med planen. Om frågan om skydd för fridlysta arter tas upp först sedan övriga 
prövningar slutförts finns en uppenbar risk att någon verklig prövning av förutsätt-
ningarna för undantag från fridlysningen inte kommer till stånd Såväl exploatör som 
allmänhet har dessutom ett berättigat intresse av att på ett tidigt stadium få information 
även om sådana konsekvenser av planen.” Dessutom måste man vid laglighets-
prövningar av exempelvis detaljplaner ha ett relevant underlagsmaterial, vilket gäller 
generellt genom de miljömål, internationella konventioner, miljöbalken, EU:s miljölag-
stiftning och strategier som omfattar svenska myndigheter.  Avseende naturvärden 
innebär det primärt att fältinventeringar måste utföras under rätt årstid och av tillräckligt 
biologiskt kunnig utförare. 
 
Sedan 2014 finns en framtagen SIS-standard för naturinventeringar (SS 199000:214) 
vilken bör användas för inventering av aktuellt detaljplaneområde, närområde och 
berörd recipient.  
 
Dagvattenrening och hantering 
Naturskyddsföreningen ställer sig tveksamma till föreslagen dagvattenhantering och 
reningen i form av underjordiska magasin. Föreningen anser att rening av dagvatten-
hantering fungerar bäst i öppna vegetationsrika dammar. Plats för sådana dammar bör 
planeras inom detaljplaneområdena. Befintliga sjöar, småvatten och våtmarker får inte 
användas som dagvattenanläggningar eftersom de är viktiga för bevarande av biologisk 
mångfald och i sig fungerar som naturliga ”reningsanläggningar”. Dessa miljöer utför 
många ekosystemtjänster. Av planbeskrivningen (granskningshandling september 2015) 
framkommer att samtliga våtmarker inom planområdet exploateras och försvinner. 
Exempelvis försvinner en våtmark i sydost (område 12 i naturinventeringen) som idag 
fungerar som miljö som på ett naturligt sätt renar dagvatten från motorvägen. Vilket 
innebär minskad rening av föroreningar från motorvägen och därmed förstörelse av en 
ekosystemtjänst. Av planhandlingarna framkommer inte hur detta ska kompenseras. 
 
Öppna vattenytor vid flygplatser 
Enligt planhandlingarna så innebär flygsäkerheten att inga öppna vattenytor får anläggas 
som kan innebära att fåglar ansamlas. Naturskyddsföreningen ifrågasätter påståendet att 
inga öppna vattenytor får anläggas som kan innebära att fåglar ansamlas med hänsyn på 
flygsäkerheten mot bakgrund av att det öster om Landvetter flygplats precis intill land-
ningsbanan redan idag finns en stor reningsanläggning med mycket stora öppna vatten-
ytor. Flygplatsen har själva anlagt denna reningsanläggning med syfte att rena dagvatten 
från flygplatsen efter krav från mark- och miljödomstolen. Likande dagvatten-
anläggningar finns vid flera flygplatser (se programunderlag ”Fågel- och viltutredning” 
Bentz 2011), varför det inte ett generellt förbud att anlägga öppna dagvattendammar vid 
flygplatser. Möjligheten till anläggande är beroende av läge, utformning av vattenytor 
samt tekniska lösningar för att hindra fåglar att lockas till dem. Exempelvis kan tät 
vegetation som bladvass planteras för att förhindra ansamling av fåglar alternativt att 
dammarna täcks med nät eller tätt uppspända trådar (Bentz 2011). Naturskydds-
föreningen anser därför att möjligheten att anlägga öppna dagvattendammar (dock ej i 
sjöar, småvatten eller våtmarker) bör undersökas och utredas vilket ej skett. 
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Naturskyddsföreningen vill dock påpeka att risken att locka fåglar till flygplatsen ökar 
med föreslagen byggnation och exploatering, då stora takytor erbjuder plats för många t 
ex måsfåglar. Vidare attraherar etablering av verksamheter som hanterar mat och 
matvaror fåglar. Sannolikt är detta problem större än vad anläggande av lämpliga 
dagvattendammar utgör. 
 
Kontrollprogram 
Exploatering av Airport City-området kommer medföra att mycket stora mängder 
dagvatten kommer nå omgivande vattendrag, främst Mölndalsån och nedströms 
liggande sjöar. Enligt miljöbalken är dagvatten från denna typ av verksamhet att 
betrakta som avloppsvatten, varför det bör krävas ett särskilt beslut och konsekvens-
bedömning för dessa utsläpp. Dagvattnet kommer troligtvis vara mer förorenat när det 
når omgivande recipienter efter exploatering trots viss rening än vad det är idag när det 
når recipienterna. Naturskyddsföreningen anser att ett särskilt kontrollprogram 
nedströms Airport City-området måste finnas för att utsläppen ska kunna bedömas. En 
kontrollpunkt som mäter kemiska parametrar, bottenfauna och påväxt bör läggas i 
bäcken som når Mölndalsån och i Mölndalsån. 
 
Skyddsåtgärder vid byggnation 
I samband med planerad byggnation Det finns mycket stora risker för påverkan av 
näraliggande bäck, anslutande Mölndalsån och nedströms liggande sjöar i samband med 
exploateringen. Naturskyddsföreningen anser att krav på skyddsåtgärder i form av i 
förväg anlagda uppsamlingsdammar ställs i såväl detaljplan som i exploateringsavtal. 
Åtgärder för att förebygga utsläpp vid olyckor från maskiner och vid bränsle- och 
kemikaliehantering måste också ställas. Naturskyddsföreningen anser att krav i exploa-
teringsavtal bör vara kopplade till ett relevant vite. 
 
Kommentar: Synpunkterna och upplysningarna noteras. Samråd angående bedömning 
av betydande miljöpåverkan har skett med Länsstyrelsen 2013-09-10 som delar 
kommunens bedömning. Planen innebär att naturmark tas i anspråk, men Länsstyrelsen 
bedömer inte att exploateringen medför betydande miljöpåverkan förutsätt att före-
slagna åtgärder för att minimera miljöpåverkan säkerställs. 
 
En ny naturvärdesinventering har tagits fram kopplat till detaljplanen (2019-09-17, 
Svensk Naturförvaltning AB). I samband med den har det även genomförts fördjupade 
artinviteringar av groddjur och fåglar. 
 
Dagvatten/miljökvalitetsnormer 
En ny dagvattenutredning har tagits fram, Ramböll 2020-10-26. De nya beräkningarna 
utgår från att 45 % av kvartersmarken tillåts bebyggas med byggnader och den 
hårdgjorda ytan bedöms uppgå till 80 % av marken. Detta innebär att de nya 
beräkningarna tagit höjd för att en stor del av planområdet hårdgörs i samband med 
exploatering. 
 
Dagvatten föreslås hanteras i växtbäddar för fördröjning och rening av parkeringsytor 
och lastgårdar i kombination med underjordiskt magasin för ytterligare fördröjning. 
Dagvatten från tak och körbara ytor föreslås ledas till underjordiskt magasin för 
fördröjning. Genom reningsåtgärder i form av föreslagna växtbäddar minskar förore-
ningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen i framtida 
situation. 
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Planerad exploatering bedöms inte i framtida situation påverka recipienten negativt då 
föreslagen dagvattenhantering innefattar reningsåtgärder som minskar 
föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen samt 
fördröjer det förändrade flödet inom planområdet.  
 
Öppna vattenytor vid flygplatser 
Enligt framtagna riskutredningar får likt Naturskyddsföreningen redovisar inga öppna 
vattenspeglar för rening av t ex dagvatten förekomma inom riksintresse för kommuni-
kationer för flygplatsen utifrån flygsäkerhet då vattenmiljöer attraherar fåglar. 
 
Trafikverket, yttrande daterat 2015-10-23 
Trafikverket framför att deras ståndpunkt är att inga tillkommande detaljplaner inom 
området kan accepteras innan avtal om åtgärder för befintlig detaljplan (etapp 3) teck-
nats samt att dessa åtgärder genomförts. Inget avtal är tecknat för etapp 3 vid tidpunkten 
för detta yttrande. 
 
Innan utbyggnad av etapp 3 kan tillåtas måste de åtgärder som föranletts av etappen 
avtalas och genomföras. Åtgärderna avser kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der i trafikplatsen Flygplatsmotet vid Landvetter flygplats i Härryda kommun. Åtgär-
derna berör de statliga vägarna Väg 40 och Väg 546, vilka båda utgör riksintresse för 
kommunikation.  
 
Fördjupat samråd mellan Trafikverket och Härryda kommun krävs innan planarbetet går 
vidare. Innan ytterligare exploatering kan planeras/genomföras i området måste åtgärder 
för tidigare etapper i Airport City måste avtalas och genomföras. Innan aktuell detalj-
plan kan antas måste ytterligare erforderliga åtgärder till följd av den aktuella etapp 4 
och kommande planer utredas och avtalas.  
 
Arbetsgång och förutsättningar för arbete med detaljplan, etapp 4  
Ombyggnation av påfartsrampen västerut på Väg 40 är en förutsättning för utbyggnaden 
av detaljplanen för delområde 3. Efter att avtal tecknats mellan kommunen och Trafik-
verket kan dimensionering av åtgärder ske i enlighet med Trafikverkets krav och 
riktlinjer. Erforderlig vägplanen tas fram i samband med detta.  
 
Inom ramen för arbetet med framtagande av vägplan för ombyggnation av påfarts-
rampen ska även framtagande av ett fördjupat underlag för hur Trafikplatsen behöver 
utformas för att möta upp mot utbyggnaden av delområde 4 samt för resterande         
områden ingå eftersom den av kommunen genomförda trafikutredning, daterad        
2014-09-08, inte är heltäckande. Primärt innebär det att de åtgärdsförslag som presen-
terats i trafikutredningen behöver studeras och utredas närmare. I trafikutredningen ska 
hänsyn tas trafikeringen 20 år efter inflyttning/öppnande samt till att flygplatsen trafik-
ering har ökat fortare än planerat. Det fördjupade underlaget ska ligga till grund för det 
avtal som behöver träffas mellan Trafikverket och kommunen avseende ytterligare 
åtgärder i Trafikplatsen.  
 
Det fördjupade underlaget behöver framförallt:  

• Utreda hur oskyddade trafikanters behov av trafiksäkerhet och framkom-
lighet säkerställs.  

• Säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för föreslagna åtgärder.  
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• Ta fram kostnadsbedömningar för åtgärderna.  
• Kvalitetssäkra trafikanalyser och etappindela åtgärdsförslagen kopplat till 

tänkt utbyggnad av delområde 4 men också för resterande planer.  
 
Ett separat avtal om genomförandet för dessa åtgärder behöver träffas mellan         
kommunen och Trafikverket när det finns en tydlig bild av vilka övriga åtgärder som 
behöver genomföras för att kunna hantera trafik även från delområde 4. Detaljplanen för 
delområde 4 får inte antas innan ett sådant avtal träffats.  
 
Trafikverket har tidigare framfört följande synpunkter  
I Trafikverkets programyttrande framfördes (TRV 2011/37576 B daterat 2011-08-25 
och i TRV2014/100070 daterat 2015-01-30) att ”Planering för handelsverksamhet före-
kommer på många platser och kan sammantaget skapa en regional handelsstruktur som 
medför ett olämpligt transportmönster. Om flygplatsområdet anses vara en lämplig 
lokalisering ur ett regionalt perspektiv och regionala aktörer är överens om detta, 
måste kommunens fortsatta planering säkerställa att konsekvenserna inte leder till 
påtaglig skada på berörda riksintressen för infrastruktur.” Vidare påpekades att den 
regionala samstämmigheten kring projektet behöver återspeglas i regional plan för 
transportinfrastruktur.  
 
I programyttrandet framgick även Trafikverkets bedömning att sträckan mellan flyg-
platsen och Kallebäcksmotet inte kommer att klara den trafikökning som det anges i 
programmet att verksamheten kommer medföra. Trafikverket uppmanade därför 
kommunen att ta fram en analys/genomförbarhetsstudie utifrån fyrstegsprincipen innan   
planeringen gick vidare för att klarlägga utvecklingen av området och dess påverkan på 
trafiksystemet.  
 
Trafikverket saknar en samrådsredogörelse över programsamrådet kopplad till aktuellt 
detaljplaneförslag, men framför allt en utförligare analys av programförslagets konse-
kvenser och behov av åtgärder i trafiksystemet i stort. Det framstår som ytterst sannolikt 
att förslaget innebär en påverkan på det övergripande trafiksystemet, t ex genom ökad 
trafikbelastning på såväl Kallebäcksmotet (Väg 40/E6/E20), Väg 156, Väg 546, Väg 
549, Väg 554, Landvettervägen (Väg 535) Eskilsbyvägen (Väg 542) som Härskogs-
vägen (Väg 523). Utifrån hittills presenterat materialet går det dock inte att bedöma i 
vilken omfattning. Eftersom en stor del av besökarna kan antas komma från 
Göteborg/Mölndal/Partille/Borås skulle det innebär att det totala resandet ökar även om   
resorna blir kortare från Marks och Bollebygds kommuner. Det skulle i sin tur medföra 
att Väg 40 västerut och framförallt Kallebäcksmotet får en ökad belastning.  
 
Ett hållbart transportsystem  
Planområdet saknar direkt koppling till någon tätort. Ett externhandelsområde i detta 
relativt perifera läge medför ett utökat antal resande och en helt annan kundgrupp än till 
den befintliga logistik- och flygplatsverksamheten. Det är svårt att se att de planerade 
verksamheterna och de storskaliga handelsetableringarna inte skulle bli bilberoende, 
varför Trafikverket inte anser att detaljplanen i sin nuvarande utformning bidrar till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem.  
 
Utformning av området  
Möjligheterna att gå mellan de olika områdena behöver förbättras för att främja en 
bättre bebyggd miljö och ett mer långsiktigt hållbart resmönster. Tillgängligheten för 
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gång- och cykeltrafikanter inom- och mellan områdena i anslutning till flygplatsmotet 
samt till målpunkter som t e x föreslagen kollektivtrafikhållplats behöver förbättras med 
hjälp av gena gång- och cykelvägar. Anslutande gångvägar till föreslagen bytespunkt 
för busstrafiken måste utformas så gena som möjligt för att underlätta byten. Förslagsvis 
skulle framtida företag i området kunna anordna cyklar/cykelpool vid hållplatserna.  
 
Koppling till tåg och kollektivtrafik saknas eller är bristfällig. Trafikverket anser att ett 
fungerande transportsystem för lokala anslutningsresor inom området behöver finnas på 
plats från början och inte eventuellt efter år 2030. Möjligheten att t ex ha trafikerande 
matarbussar med hög turtäthet som åker runt i området mellan parkeringsplatser,     
handel, kontor och flygplatsen med planerad tågstation bör utredas vidare.  
 
Trafikverket bedömer inte att nuvarande utformning av planförslaget är acceptabelt 
avseende framtida utrymmesbehov för en utbyggnad av trafiksystemet. Därmed 
bedömer Trafikverket att påtaglig påverkan på de i enlighet med miljöbalken 3 kap 8 § 
utpekade riksintressena väg 40 och väg 546 inte kan uteslutas.  
 
Det måste säkerställas att det finns tillräcklig kapacitet i Flygplatsmotet och anslutande 
trafiksystemet för den planerade exploateringen. Vidare måste trafikmiljön utformas på 
ett trafiksäkert sätt och godkännas av Trafikverket i egenskap av väghållare.  
 
Innan detaljplanen antas måste genomförandet av nödvändiga åtgärder i vägsystemet 
säkerställas genom avtal mellan Trafikverket och kommunen.  
 
Möjligheterna till ett hållbart resande behöver utvecklas mer t ex genom ett mer uttalat 
”hela resan-tänk” där enkla bytesmöjligheter, skytteltrafik mellan terminalbyggnad och 
bussknutpunkt samt gena anslutande gång- och cykelstråk utgöra viktiga inslag.  
 
Tillkommande synpunkter  
Plangräns  
Vägområdet för Väg 40 och Väg 546 får inte inskränkas i planområdet och måste 
markeras tydligare i plankartan. Vägområdet är inte samma sak som körbanan utan 
inkluderar även diken, ytterslänt, m m (Se t.ex. VGU). Vägområdet får inte ges använd-
ning ”kvartersmark”. Utrymme bör även säkerställas för eventuellt tillkommande körfält 
på väg 40 eftersom åtgärder på statlig väg som föranleds av denna exploatering kan 
komma att medföra att denna detaljplan annars behöver göras om. Åtgärder inom väg-
nätet är ännu inte utredda eller avtalade och således inte fastställda i detaljplanen. 
 
Vägplan  
Vägplan kommer att krävas att för åtgärder på Väg 40 och Väg 546. Först efter att avtal 
tecknats mellan kommunen och Trafikverket kan arbetet med att ta fram en vägplan 
påbörjas. För att säkerställa att erforderlig åtgärder ryms inom detaljplanen kan en väg-
plan med fördel tas fram parallellt med detaljplanen och på så sätt spara tid. Möjlighet-
erna att utveckla vägarna och trafikplatsen Flygplatsmotet får inte inskränkas av detalj-
planen.  
 
Trafikverkets samtliga faktiska kostnader ska bekostas kommunen. Trafikverket är 
huvudman för planering och utförande av åtgärder på och i anslutning till väg 40 och 
546.  
 

Page 368 of 781



20(24) 

Koppling över Väg 40  
Andelen resor kan antas öka även mellan handelsetableringarna på båda sidor om     
Väg 40. Möjligheterna att koppla ihop områdena med ett eget lokalt vägnät över Väg 40 
bör studeras för att inte försämra framkomligheten i Flygplatsmotet.  
 
Trafikutformning för Airport City  
Trafikverket anser att det är viktigt att den trafikutformningen som krävs till följd av de 
genomförda och planerade detaljplanerna i området tas fram i sin helhet. Innan någon 
ytterligare detaljplan kan antas måste en etappindelning kopplad till de olika planerna 
och möjlig utbyggnadstakt regleras i avtal mellan Trafikverket och kommunen.  
Sammantagen bedömning  
Sammanfattningsvis är Trafikverkets ståndpunkt att detaljplanen inte kan antas eftersom 
den påverkar flygplatsmotet och aktuell sträcka av Väg 40 mot bakgrund av tidigare 
påpekade åtgärder på trafiksystemet utifrån etapp 3 inte avtalats och genomförts.  
 
Utöver att de åtgärder som krävs för tidigare etapper ska dessutom de åtgärder som 
föranleds av detaljplan för etapp 4 utredas och avtal mellan kommunen och Trafikverket 
träffas. Utredningsarbetet görs i samband med arbetet med åtgärderna för etapp 3. 
Utredning måste genomföras innan avtal kan tecknas om etapp 4. Åtgärder för etapp 4 
måste avtalas innan denna detaljplan kan antas.  
 
Innan åtgärderna är utredda kan Trafikverket inte utesluta att planerna medför påtaglig 
påverkan på de i enlighet med miljöbalken 3 kap 8 § utpekade riksintressena Väg 40 
och Väg 546.  
 
Trafikverket förutsätter att hänsyn tas till nya och tidigare lämnade synpunkter i detalj-
planearbetet. Trafikverket avser att överklaga planen om den antas utifrån ovan. 
 
Kommentar: Sedan yttrandet 2015 har Härryda kommun och Trafikverket haft 
kontinuerlig dialog kring nya framtagna utredningar, utbyggnadsbehov, tecknande av 
avtal m.m. 
 
Utifrån att kapaciteten på riksväg 40 ansågs vara den dimensionerade faktorn har 
detaljplanen ändrats till logistikverksamhet/lager vilket genererar mindre trafik än 
tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har även minskats med ca 10 ha 
och omfattar endast området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. Aktuellt 
trafikutformningsförslag med utbyggnad samt ombyggnad av cirkulationsplatser på 
båda sidorna av Flygplatsmotet har tagits fram för att hantera de ökade trafikflödena. 
Trafikutformningen är avstämd med Trafikverket.  
 
Härryda kommun och Trafikverket kommer att teckna ett medfinansieringsavtal innan 
detaljplanen antas avseende de nödvändiga utbyggnaderna av vägnätet för planerad 
exploatering. Delar av marken i anslutning till den planerad cirkulationsplatsen i norra 
delen planläggs som allmän plats. Detta för att få åtkomst till marken och undvika 
behovet av en eventuell vägplan.  
 
Möjligheten att anordna en hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att 
lösa pga lutning. Det finns idag inte heller någon befintlig trafikering längs väg 546. 
Om Västtrafik ser det som möjligt att trafikera sträckan skulle en kollektivtrafik-
försörjning av området kunna lösas genom en lokal busslinga. Utrymme för busshåll-
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plats kan anordnas inom planområdet, vilket redovisas i gällande illustrationsplan. 
Genomförandefrågor för en eventuell busshållplats på kvartersmark regleras i avtal 
mellan kommunen och exploatör. 
 
Plangränsen har beaktat vägområdets utbredning och gränsen är dragen så att 
körbanan inklusive diken och ytterslänt ligger utanför planområdet. 
 
Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2015-10-23  
inkommit efter granskningstiden 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten verkar Mölndalsåns vattenråd för att vattnet inom 
Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.  
 
Mängden hårdgjorda ytor kommer att öka vid en etablering av kontor, handel och lättare 
industrilokaler norr om flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. Vattenrådet 
anser därför att det är mycket viktigt att dagvattensystemet med vattenmagasin för 
utjämning och rening dimensioneras med tillräcklig kapacitet att ta emot den nederbörd 
som faller över området, även med beaktande att denna troligen kommer att öka p g a 
ett förändrat klimat. Detta för att säkerställa att tillrinningen till Mölndalsån kan hållas 
på lämplig nivå med vatten av tillräcklig renhet samt att vattennivåerna varierar så lite 
som möjligt till gagn för växt- och djurliv.  
 
I planhandlingarna saknas en beskrivning av hur påverkan på Mölndalsån som utgör 
dagvattenrecipienten kan minimeras under byggtiden. Ett exploateringsavtal för genom-
förandet bör reglera detta. Idag består planområdet av naturmark och har därmed en låg 
belastning på Mölndalsån idag. Den låga belastning bör i så stor grad som möjligt bibe-
hållas även under och efter exploateringen.  
 
Aktuell detaljplanen utgör bara en i raden av detaljplaner som kommer att tas fram för 
hela området Airport City. Samtliga detaljplaner inom programområdet för Airport City 
kommer att innehålla ”dagvattenproblematik” och på ett eller annat sätt leda till på-
verkan och belastning på Mölndalsån. Mot bakgrund av att det i programhandlingen 
angavs att exploateringen skulle ske utifrån ett helhetsperspektiv saknar Mölndalsåns 
vattenråd information om vad den aktuella detaljplanens krav m m innebär för helheten 
och om/hur detaljplanen kommer att utnyttja större eller mindre del av ”dagvatten-
utrymmet” för hela exploateringen. Vattenrådet funderar på om det möjligtvis kan vara 
så att de detaljplaner som ligger först har större ”spelutrymme” än de som kommer 
efter.  
 
I underlaget till detaljplaneförslaget framkommer att föroreningsbelastningen på 
Mölndalsån kommer att öka i och med exploateringen. Mot bakgrund av detta önskar 
Vattenrådet att en genomgång och redovisning av hur exploateringen kan komma att 
påverka de enskilda kvalitetsfaktorerna samt vilka eventuella skyddsåtgärder som kan 
komma att behövas för att förhindra en försämring presenteras.  
 
För att minimera påverkan på Mölndalsån under såväl byggfas som driftfas föreslår 
Vattenrådet att t ex fångstdammar eller översilningsytor för sediment anläggs redan 
innan övriga ytor börjar exploateras. En effektiv metod att förebygga kan vara att redan 
från början lägga ut länsor när man gräver nära vatten kan vara. Vattenrådet anser att 
befintliga våtmarker (område 12 och 15) bör bibehållas för att även i fortsättningen ha 
en funktion för rening och fördröjning av vatten från flygplats- och motorvägsområdet 
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innan det når Mölndalsån. Vidare anser Vattenrådet att alternativa lösningar för rening 
av dagvatten i form av oljeavskiljare, dagvattenbiofilter och filter i brunnar bör utredas. 
 
Vattenrådet anser att noggranna provtagnings- och kontrollprogram bör fastställas både 
för exploaterings- och driftsfasen för att säkerställa att de myndighetskrav som ställs 
efterlevs för att på så sätt i största möjliga mån minimera riskerna för att ett eventuellt 
utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen når Mölndalsån och näraliggande bäck. 
Kontrollpunkter med såväl kemiska som biologiska underökningar bör upprättas i 
bäcken som rinner genom planområdet samt i Mölndalsån vid den punkt där bäcken når 
ån. För att få ett relevant underlag inför planbeslutet och inför uppföljande kontroll av 
hur byggnation och verksamheten påverkar vattensystemet bör inventering av arter i 
bäcken och Mölndalsån ske.  
 
Det är viktigt att skyddsnivå gällande vattenskyddsområden uppnås i den nedströms 
liggande dricksvattentäkten Rådasjön.  
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. Planområdet har minskats med ca 10 ha och 
användningen ändrats från handel och kontor till lager och logistik. En kompletterande 
dagvattenutredning har tagits fram, Ramböll 2020-10-26. De nya beräkningarna utgår 
från att 45 % av kvartersmarken tillåts bebyggas med byggnader och den hårdgjorda 
ytan bedöms uppgå till 80 % av marken. Detta innebär att de nya beräkningarna tagit 
höjd för att en stor del av planområdet hårdgörs i samband med exploatering. 
 
För att möjliggöra en ändamålsenlig exploatering bedöms befintliga våtmarker inte 
kunna bibehållas. Dagvatten föreslås istället hanteras i växtbäddar för fördröjning och 
rening av parkeringsytor och lastgårdar i kombination med underjordiskt magasin för 
ytterligare fördröjning. Dagvatten från tak och körbara ytor föreslås ledas till under-
jordiskt magasin för fördröjning. Genom reningsåtgärder i form av föreslagna växt-
bäddar minskar föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta 
ämnen i framtida situation. Detaljplanen reglerar att dagvatten från parkeringsytor med 
mer än 50 platser och lastgårdar ska avledas via en oljeavskiljare med möjlighet till 
avstängning innan det når recipient. 
 
Planerad exploatering bedöms inte i framtida situation påverka recipienten negativt då 
föreslagen dagvattenhantering innefattar reningsåtgärder som minskar 
föroreningshalterna samt föroreningsmängderna i samtliga undersökta ämnen samt 
fördröjer det förändrade flödet inom planområdet.  
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
Vattenfall Eldistribution AB, yttrande inkommit 2015-10-16 
Vattenfall Eldistribution AB meddelar att de inte har något att erinra eftersom de inte 
har några anläggningar i området. 
 
Kommentar: Upplysningarna noteras. 
 
Fastighetsägare till Dansered 1:61, yttrande inkommit 2015-10-16 
Fastighetsägaren önskar att detaljplanen ändras så att byggnation möjliggörs på det   
aktuella området alternativt att marken kan hårdgöras för att utnyttjas för fastighet 
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Dansered 1:61 skogsbruk. Önskemålet framförs mot bakgrund av att kommunen inte 
kan lämna över mark som behövs för att flytta vägen ca 2 m från brunnen inom 
fastighet Assmundtorp 2:18, vilken fastighetsägaren också är ägare till, eller annan mark 
som går att sammanslå.   
 
Kommentar: Berörd del av Dansered 1:61 är inte aktuell för exploatering i nuläget. 
Delar av Dansered 1:61 vid Flygplatsvägen berörs likt tidigare av allmän plats i 
detaljplanen. 
 
Remissinstanser som inte har något att erinra: 
 
• Räddningstjänsten 
• Pensionärsrådet  

 
Remissinstanser som inte lämnat några yttranden: 
 
• TeliaSonera Skanova Access AB    
• Polisen (BRÅ) 
• Västtrafik AB 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
Kretslopp och vatten Göteborg Stad, yttrande daterat 2015-10-15 
Dricksvattenförsörjningen i Göteborgsområdet baseras främst på vatten från Göta älv 
och Delsjöarna, med Rådasjön och till den tillrinning från Mölndalsån, som reserv-
vattentäkt. Det är av denna anledning mycket viktigt ur råvattensynpunkt att påverkan 
av föroreningar och näringsämnen på Mölndalsån blir så liten som möjligt efter exploa-
tering av området. Allt dagvatten från planområde del 4 når Mölndalsån via dagvatten-
ledningar och bäckar. 
 
I samband med samråd av planprogram för hela Airport city del 1-4 år 2011 inkom 
dåvarande Göteborg vatten med ett yttrande (Göteborg vatten Dnr: 0330/11). Idag är del 
1 och 2 utbyggda och markarbete för del 3 ska snart påbörjas. I yttrande daterat 2011-
06-24 framförde Kretslopp och vattens önskemål om att få möjlighet att lämna 
synpunkter på kommande utredningar, detaljplaner m m som rör programområdet, men 
Kretslopp och vatten har inte erhållit några granskningshandlingar e t c. 
 
I dagvattenutredningarna från 2011 ”Princip för dagvattenhantering” och ”Utsläpp till 
vatten” redovisas ökade flöden och belastningar av föroreningar samt generella men 
tydliga förslag på dagvattenhantering och rening. Kretslopp och vatten önskar efter att 
ha noterat att förslagen dagvattenhantering i detaljplanen för Airport City del 4 fortfa-
rande är generell ett konkret, utvecklat förslag på dagvattenhanteringen i detaljplanen 
som redovisar utjämningsmagasin eller dylikt, plats och dimension på oljeavskiljare, 
övriga filter m m. 
 
I detaljplanen anges att vatten och avloppsnätet har förstärkts till området samt att 
pumpstationer och en tryckstegringsstation planeras byggas ut i Härryda. Idag är 
Mölndalsån avföringspåverkad och det är då mycket viktigt med tillräcklig kapacitet på 
spillvattennätet och med t ex bräddningslarm på spillvattenpumpstationer anläggs 
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eftersom utsläpp t ex genom bräddning eller felkoppling utgör en hälsofara i och med 
risk för avföringspåverkat utsläpp. 
 
I Kretslopp och vattens tidigare yttrande framförs att en riskanalys avseende utsläpp till 
vatten vid olycka inklusive en släckvattenutredning bör tas fram eftersom t ex spill av 
petroleumprodukter eller läckage av släckvatten till recipient kan orsaka stor skada och 
inte minst ur råvattensynpunkt. Åtgärder bör även göras under byggskedet för att 
minimera utsläppen till Mölndalsån. 
 
I planbeskrivningen anges att ett kontrollprogram för vattenprovtagning för hela om-
rådet ska tas fram. Kretslopp och vatten vill erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på 
denna liksom på den detaljerade planen för dagvattenhanteringen. Kontrollprogrammet 
som bör utarbetas snarast bör innefatta analys av föroreningar och indikatorbakterier för 
avföringspåverkan samt underhåll och kontroll av oljeavskiljare.  
 
Kommentar: Upplysningarna och synpunkterna noteras. Härryda kommun beklagar att 
Kretslopp och vattens önskemål dessvärre inte uppmärksammats, Länsstyrelsen samt ett 
antal övriga myndigheter och föreningar har granskat samtliga detaljplaner och 
utredningar i de olika detaljplaneprocesserna. En kompletterande dagvattenutredning 
har tagits fram, Ramböll 2020-10-26 och plankarta och planbeskrivning har 
uppdaterats utifrån de rekommendationer som anges u utredningen. Se även svar till 
Länsstyrelsen, Miljö-och bygglovsnämnden, Naturskyddsföreningen och Mölndalsåns 
vattenråd ovan. 
 
Göteborgs stad, Kretslopp och vatten ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter i 
samband med förnyad granskning.  
 
 
 
Mölnlycke, Mars 2021 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Erik Olmårs   Peter Wallentin          
Planarkitekt    Verksamhetschef för plan och bygglov 
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Detaljplan för del av Dansered 1:64 m fl 
AIRPORT CITY, DEL 4, KONTOR OCH HANDEL 
i Härryda, Härryda kommun 
 
 
 
 
 
Utlåtande II 
 
 
Detaljplanen har varit utställd i enlighet med 5 kap 18 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) under tiden 22 mars – 18 april 2021. Annons om kungörelse i 
Göteborgsposten infördes 2021-03-20 samt i Lokalpressen samma helg. 
 
Aktuell detaljplan syftar till att möjliggöra etablering av logistik och lager norr om 
Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. Angiven exploateringsgrad är 45 % av 
fastighetsarean inom användningsområdet vilket medger en exploatering på totalt 
ca 94 500 kvm BYA.  
 
Detaljplanearbetet för Airport City, del 4 har varit ute på samråd årsskiftet 2014/2015 
och granskning genomfördes under hösten 2015. Därefter har planarbetet legat vilande 
med hänsyn till kompletterande utredningar rörande trafik. Initialt var utgångspunkten 
att möjliggöra byggnation på båda sidorna av Väg 546/Flygplatsvägen och tillåta en 
exploatering i enlighet med programmet, med syfte att möjliggöra etablering av 
handels-, kontors- och lättare industrilokaler. Efter granskning konstaterades dock att 
det finns en begränsning i kapacitet på riksväg 40. Det betyder att exploateringen 
begränsas av kapaciteten på riksväg 40 istället för av trafikplatsen.  
 
Med anledning av detta ändrades exploateringstypen till logistikverksamhet vilket gene-
rerar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har även 
minskats med ca 10 ha och omfattar endast området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. 
 
Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan och går att förena med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken kap 3. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kap 5 överträds. 
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YTTRANDE FRÅN LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA 
MYNDIGHETER 
 
 
1. Länsstyrelsen, yttrande daterat 2021-04-16 
Yttrandet återges i sin helhet.  
 
Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. 
 
Motiv för bedömningen 
Riksintresse-Kommunikation 
Planområdet ligger inom ett utpekat utredningsområde avseende riksintresse för 
kommunikation, sträckan Göteborg–Borås. Riksintresset är en del av den nya 
stambanan mellan Göteborg och Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig 
järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg. 
 
Utifrån Miljöbalken 3 Kap 8 § ska ”Områden som är av riksintresse för anläggningar 
som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.”  
Plan och bygglag 2 Kap 2 § hänvisar även till att ”Mark- och vattenområden som är 
särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, 
energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar 
som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.” 
 
Riksintresset har förtydligats och värdebeskrivits i Trafikverkets ”PM Förtydligande av 
utpekande Riksintresse för ny stambana Göteborg – Borås” daterat 2021-03-01. 
Värdebeskrivningen vid aktuellt område utgörs av planerade och framtida 
kommunikationsanläggningar med en särskilt trång passage för den nya järnvägen som 
tangerar planområdets södra del. Särskilt trånga passager är områden där antalet möjliga 
passager och anläggningstyper är begränsat. Inom särskilt trånga passager löper 
exploatering eller ändrad markanvändning stor risk att påtagligt skada riksintresset och 
försvåra genomförandet av projektet. Se Trafikverkets yttrande 2021-04-15 som bifogas 
i sin helhet. Utifrån ovan nämnda värdebeskrivning kan inte Länsstyrelsen utesluta 
påverkan på det markanspråk riksintresset kräver. Riksintressets geografiska utbredning 
kommer att uppdateras och successivt övergå till endast en korridor i stället för 
utredningsområden. Värdebeskrivningen gäller från PM:ets beslutsdatum fram tills att 
dokumentet uppdateras eller ersätts. Uppdatering av värdebeskrivningen väntas ske höst 
2021 och sedan vid årsskiftet 2021/2022. Länsstyrelsen anser att påtaglig skada inte kan 
uteslutas på riksintresset tills vidare, men kan vid uppdatering av värdebeskrivning och 
korridorsval komma att ändra sin bedömning. 
 
Synpunkter på förslagshandlingen 
 
Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter på granskningshandingen. 
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Beredning 
Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Jansson efter föredragning av 
Andreas K Karlberg. 
 
Kommentar: För att undvika risk för påtaglig skada på riksintresset kommer ett 
antagande av detaljplanen synkroniseras med revideringen av riksintresset som väntas 
ske hösten 2021. 
 
 
2. Lantmäterimyndigheten, yttrande daterat 2021-04-15  
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade 2021-03-15) har 
inga synpunkter noterats. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
3. Statens geotekniska institut, SGI, yttrande daterat 2021-04-08 
SGI anser att tidigare lämnad synpunkt i yttrande daterat 2015-01-21 och 2015-09-23, 
rörande översiktlig höjdsättning har bemötts i (4). 
 
Plankarta  
SGI vill påtala att det borde förtydligas att regleringen under Utförande avser att gälla 
samtliga skärningar och slänter, både befintliga och de som tillkommer när planen 
genomförs. SGI föreslår att regleringen under Utförande utökas till att även gälla inför 
lov om startbesked och inte enbart utförandefasen. 
 
SGI vill även påtala att samtliga skärningar och slänter, både befintliga och de som 
tillkommer när planen genomförs, ska vara långsiktigt stabila. Detta kan behöva 
säkerställas genom regelbunden besiktning av slänter och förstärkningsåtgärder. 
Särskild noggrannhet bör tas där trafikflöde (person- och bil-) kan påverkas av 
eventuella stabilitetsproblem. Under Utförande hänvisas till figurnummer och 
sidnummer i planbeskrivningen som inte finns i versionen 2021-03-15. Vi förutsätter att 
detta justeras till den slutliga versionen.  
 
Planbeskrivning  
Ritning G-10 mfl illustrationer saknar figurnummer. Vi förutsätter att detta justeras till 
den slutliga versionen. 
 
Kommentar: Plankartan kompletteras i enlighet med SGIs synpunkter och 
planbeskrivningen kompletteras så att figurnummer och sidhänvisning överensstämmer 
med planbestämmelser. 
 
 
4. Trafikverket, yttrande daterat 2021-04-15 
Riksintresse för Göteborg – Borås, en del av nya stambanor 
Enligt remitterade handlingar är planområdets sydöstra del lokaliserad inom korridor  
för järnvägen som utgör riksintresse för Göteborg – Borås. Aktuellt område utgör en  
särskilt trång passage för den nya järnvägen. Särskilt trånga passager är områden där  
antalet möjliga passager och anläggningstyper är begränsat. Inom särskilt trånga  
passager löper exploatering eller ändrad markanvändning stor risk att påtagligt skada  
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riksintresset och försvåra genomförandet av projektet. Riksintressen för anläggningar  
för kommunikationer ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot  
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningen.  
Lokaliseringsutredningen och arbetet med utformning av korridorerna har fortsatt efter  
samråd 2. Planarbetet behöver följa lokaliseringsutredningens process och vara  
uppmärksammade på kommande revidering av riksintresset för järnvägen kopplat till  
samråd 3 i lokaliseringsutredningen. Möjligheten att anta detaljplanen är, som det  
beskrivs i planbeskrivningen, beroende av resultatet från utredningen. 
 
Flygplatsmotet 
Exploateringen som Airport City – del 4 medför, innebär ökade behov av åtgärder i  
Flygplatsmotet för att säkerställa acceptabel framkomlighet och god trafiksäkerhet på  
berörda vägar. Härryda kommun har därför tagit fram förslag på kapacitetshöjande  
åtgärder för trafikplatsen i form av ombyggnation samt nybyggnation av  
cirkulationsplatser.  
 
Trafikverket har inför kommande ställningstagande gällande ovan nämnda åtgärder 
utrett ifall kommunens föreslagna åtgärder kräver framtagande av vägplan och bedömer  
preliminärt att åtgärderna ska kunna genomföras utan vägplan. Om ställningstagandet  
innebär att vägplan krävs ska parterna teckna ett tillägg till medfinansieringsavtal då  
framtagandet av vägplan innebär högre kostnader och en längre tidsåtgång. 
Trafikverket anser att medfinansieringsavtal för åtgärder ska vara tecknat mellan  
berörda parter innan detaljplanen kan antas. 
 
Trafikverket anser att ovanstående synpunkter ska beaktas innan detaljplanen kan antas. 
Utöver detta har Trafikverket inga synpunkter i granskningsskedet. 
 
Kommentar: För att undvika risk för påtaglig skada på riksintresset kommer ett 
antagande av detaljplanen synkroniseras med revideringen av riksintresset som väntas 
ske hösten 2021. 
 
Synpunkter rörande medfinansieringsavtal och eventuellt behov av vägplan noteras och 
hanteras i samråd med Trafikverket inför ett antagande av detaljplanen. 
 
 
5. Räddningstjänsten Storgöteborg, yttrande daterat 2021-03-25 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har tagit del av rubricerat ärende. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra etablering av logistik- och lagerverksamhet norr om 
Flygplatsmotet vid Göteborg Landvetter Airport. 
 
RSG har tidigare yttrat sig under samråds- och granskningsskedet, då avsåg dock 
ärendet handels- och kontorslokaler och ett större planområde. Efter granskningen har 
dialog förts med RSG angående brandvattenförsörjningen. 
 
Överväganden 
I dialog mellan RSG och Härryda kommun efter tidigare granskning har 
brandvattenförsörjningen för planområdet diskuterats. Den bedömning som gjordes av 
RSG:s insatsplanerande enhet var då att det kunde vara tillräckligt med den brandpost 
som planeras vid områdets anslutningspunkt förutsatt att den kan leverera 1200 I/min. 
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Av underlaget i denna granskning framgår att hänsyn tagits till detta i det fortsatta 
planarbetet. 
 
Bedömning 
RSG har inget att erinra mot detaljplanen, tidigare synpunkter anses vara hanterade. 
 
Kommentar: Noteras 
 
 
6. Göteborg Landvetter Airport, yttrande daterat 2021-04-18 
Riksintresse för luftfarten och Göteborg Landvetter Airport 
Göteborg Landvetter Airport är sedan 2015 Göteborgsregionens enda internationella 
flygplats och utpekad som riksintresse för kommunikationer. Trafikverket preciserade 
2011 flygplatsens riksintresse och influensområden för flyghinder samt flygbuller. 
Influensområdet för flygbuller har reviderats under 2017 och en uppdatering av 
preciseringen pågår. Trafikverket ansvarar för utredningen som kommer ge en samlad 
översyn av riksintressepreciseringen för Göteborg Landvetter Airport, dvs. även 
influensområde för flyghinder samt skydd för navigationsutrustning. 
 
Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska markområden som är av riksintresse för anläggningar 
för kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller  
utnyttjandet av sådana anläggningar. Bestämmelsen ska tillämpas vid planläggning (2 
kap. 2 § plan- och bygglagen). 
 
Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av mark som direkt används eller kan 
komma att användas för luftfartens behov. I detta sammanhang ska noteras att 
riksintresseområdet och influensområden för flyghinder och flygbuller ska skydda såväl 
befintlig verksamhet som framtida utveckling på lång sikt. För Göteborg Landvetter 
Airport omfattar riksintresset både utbyggnad med en parallellbana och en ökad 
trafikmängd. 
 
För att säkerställa flygplatsens kapacitet och funktion pekas två influensområden ut, 
dvs. områden inom vilka åtgärder påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av flygplatsens anläggningar. Ett sådant influensområde gäller fysiska hinder, t ex 
vindkraftverk, master, höga byggnader eller liknande som kan ha en stor negativ 
påverkan för kapaciteten på Göteborg Landvetter Airport. Ett annat influensområde 
gäller flygbuller där tillkomsten av bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig 
bebyggelse också kan ha en stor negativ påverkan på flygplatsens utveckling. 
 
Detaljplanen poängterar vikten av att säkerställa kommunikationerna inom området 
Airport City och de flygplatsnära verksamheterna. Swedavia poängterar att det är av 
stor vikt att den färdiga trafiklösningen säkerställer att den ökade trafikmängden 
vidmakthåller en god framkomlighet och trafiksäkerhet. Det är även viktigt att 
tillgängligheten säkerställs under byggtiden. Swedavia ser positivt på att 
trafiklösningarna kommer att utvecklas efter hand som projekteringen fortlöper och 
utefter aktuellt kapacitetsbehov samt finansieras utifrån respektive utvecklande parts 
påverkan på trafiksystemet. I samband med att rondellen söder om rv40 och körbanan 
söderut projekteras, behövs höjdsättningen på körbanan studeras noga i förhållande till 
ramperna som tillhör Swedavias planskilda korsning, så att en ökning av ramplutningen 
ej uppstår.  
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Det är angeläget att förutsättningar för en god kollektivtrafik till flygplatsen och Airport 
City skapas. Swedavia ser därmed positivt på att en möjlighet till en hållplatslösning 
inom området utreds vidare.  
 
Flyghinder, höga byggnadsverk och vindkraft  
Runt Göteborg Landvetter Airport begränsas högsta tillåten byggnadshöjd av olika 
hinderbegränsande ytor för att möjliggöra en säker flygtrafik. Influensområdet för 
flyghinder sammanfaller med den s k kontrollzonen enligt Trafikverkets precisering 
2011. Planområdet är helt beläget inom kontrollzonen där influensområdet sträcker sig 
från 45 m över marknivån och uppåt.  
 
I detaljplanen är det redovisat bebyggelser med en totalhöjd - totalhöjd över nollplanet 
på +150 respektive +156 vilket ligger inom spannet för godkända totalhöjder i 
framtagna hinderanalyser.  
 
En nationell utredning samt olika forskningsprojekt pågår där man undersöker 
solenergianläggningars strålningsbildning och påverkan på omgivningen. I avvaktan på 
resultaten från dessa utredningar finns det för närvarande begränsningar för 
solenergianläggningar inom 3000 m från flygplatsen. Det finns även begränsningar var 
det gäller 5G-anläggningar i flygplatsens närhet.  
 
Planbeskrivningen säkerställer att fasader och belysning ej får vara bländande eller 
riktade uppåt, de får inte heller vara störande eller förvillande.  
 
Särskilt gällande bygglov och bullerutredning  
Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska, enligt 2 kap. 6a § plan- och bygglagen, 
bebyggelser lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller samt byggnader utformas och placeras på den avsedda marken på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.  
 
Den aktuella detaljplanen visar på att den högsta beräknade maximala ljudnivån LAmax 
vid byggnad inom detaljplaneområdet varierar mellan 41-74 dB. Mestadels ligger de 
maximala ljudnivåerna under 70 dBA. Däremot visar de beräknade maximala 
ljudnivåerna från flygtrafiken att LAmax varierar mellan 78-86 dBA inom aktuellt 
område. Swedavia vill därmed poängtera vikten av att i tidigt skede se över placeringen 
av olika byggnader och verksamheter. 
 
Övrigt  
Utveckling av Airport City medför påverkan på miljön, där exploateringens påverkan på 
yt- och grundvatten under såväl byggnations- som driftfas utgör den viktigaste aspekten. 
Swedavia vill poängtera vikten av detta för att undvika negativ påverkan i framförallt 
Mölndalsån och i grundvatten samt att miljöhänsyn även tas i byggskedet. I dag består 
utvecklingsområdet av naturmark och har därmed en låg belastning på Mölndalsån. För 
att kontrollera att genomförda åtgärder har fått avsedd effekt bör ett kontrollprogram tas 
fram för exploateringsfasen samt för tiden efter genomförd byggnation.  
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Swedavia har en handlingsplan för luft där det bland annat ingår provtagning av luft. 
Det är av stor vikt att luftmätningar sker innan byggskede samt parallellt med 
anläggningsarbetena för att särskilja eventuell luftpåverkan från byggnation av 
järnvägen resp. flygtrafiken. Swedavia ställer krav på transporter som sker till och från 
flygplatsen samt inom flygplatsens område, utifrån gällande handlingsplan. Swedavia 
har genom olika åtgärder minskat mängden fossilt CO2-utsläpp från den egna 
verksamheten med 21 % från år 2018 till 2019 och i slutet av 2020 var verksamheten 
nere på 0 % fossilt CO2. För att på längre sikt bli en helt fossilfri flygplats har Swedavia 
satt höga krav på fordon som befinns inom det operativa området. Utifrån denna aspekt 
bör en samordning ske med Swedavia för att gemensamt kunna åstadkomma en 
minimerad påverkan på luft under byggskedet.  
 
Framtida exploatörer förutsätts kontakta Swedavia i samband med ansökan om 
bygglov/start av byggnation avseende dialog och deltagande i PAM-processen (Project 
Approval Meeting, en intern process inom Swedavia) gällande byggnation i anslutning 
till flygplatsen. 
 
Swedavias bedömning 
Swedavia har inga invändningar mot planerad bebyggelse vilket presenterats i 
underlagen för den aktuella detaljplanen. För att säkerställa att en exploatering, i 
enlighet med den aktuella detaljplanen, inte påverkar Swedavias kärnverksamhet 
negativt, säkerhets- eller kapacitetsmässigt, är det av central betydelse att fortsatt beakta 
ovan nämnda aspekter. Vid framtida arbete med planläggning önskar Swedavia en 
kontinuerlig samverkan i dessa frågor. 
 
Kommentar: Föreslagen exploatering bedöms ej påverka riksintresset för flygtrafik.  
Högsta totalhöjd regleras med avseende på hinderbegränsande ytor för att möjliggöra 
en säker flygtrafik. Bestämmelser har tidigare införts rörande belysning, skyltning, 
takbeläggning samt dagvattenhantering för att minimera störningar för flygtrafiken. 
Detaljplanen medger lager och logistik, vilka ej omfattas av riktvärden för 
utemiljö/uteplats. Riktvärden för innemiljö för de delar som utgör arbetsplats/kontor 
kan säkras genom byggnadsteknik och isolerade fönster. Bedömningen är därför att 
exploateringen kan hanteras, trots att höga ljudnivåer återfinns i vissa delar. 
 
Ett trafikutformningsförslag med utbyggnad samt ombyggnad av cirkulationsplatser på 
båda sidorna av Flygplatsmotet har tagits fram för att hantera de ökade trafikflödena. 
Härryda kommun och Trafikverket kommer att teckna ett medfinansieringsavtal innan 
detaljplanen antas avseende nödvändiga utbyggnader av vägnätet för planerad 
exploatering. Synpunkter avseende kollektivtrafik noteras, se även svar Västtrafik 
nedan. 
 
Ett kontrollprogram kopplat till dagvatten avses tas fram av exploatören. 
 
Swedavias önskemål om dialog i samband med ansökan om bygglov/start av samt 
deltagande i PAM-processen (Project Approval Meeting, en intern process inom 
Swedavia) noteras. Yttrandet har vidarebefordrats för kännedom till exploatören 
Catena. 
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YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 
7. Mölndalsåns vattenråd, yttrande daterat 2021-04-15  
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten verkar Mölndalsåns vattenråd för att vattnet inom 
Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.  
 
En etablering av verksamhetsytor för logistik och lager norr om flygplatsmotet vid 
Göteborg Landvetter Airport kommer att öka mängden hårdgjorda ytor. Vattenrådet ser 
det därför som mycket viktigt att dagvattensystemet med fördröjningsmagasin och 
vegetationsytor för utjämning och rening har tillräcklig kapacitet med goda marginaler 
att ta emot den nederbörd som faller över området, även med beaktande att denna 
troligen kommer att öka p g a ett förändrat klimat (10- och 30-års regn). För att 
säkerställa att tillrinningen till Mölndalsån kan hållas på lämplig nivå, med vatten av 
tillräcklig renhet samt att vattennivåerna varierar så lite som möjligt till gagn för växt-
och djurliv är det viktigt att man följer de beskrivna åtgärderna och förslagen.  
 
Rening av dagvatten från Riksväg 40 sker enligt uppgift i naturliga våtmarker på 
platsen. Detta togs upp av Naturskyddsföreningen inom samrådet för den tidigare 
detaljplanen. Det framgår inte av granskningshandlingarna om detta våtmarksområde 
ingår i den nu föreslagna detaljplanen. Om det berörs av detaljplaneområdet bör detta 
belysas i granskningshandlingarna då det är en förutsättning som förändras. Om så är 
fallet saknas en beskrivning av hur Trafikverkets vägdagvatten i så fall ska hanteras 
fortsättningsvis.  
 
Vattenrådet vill lyfta fram vikten av skyddsåtgärder under anläggningsfasen så att inte 
förorenat vatten avleds till vattensystemet. Det gäller såväl grumlat vatten som att 
hantera risk för läckage av diesel och oljor mm från arbetsfordon. Området består i dag 
av naturmark och har därmed en låg belastning på Mölndalsån innan exploateringen, 
denna låga belastning bör i så stor grad som möjligt bibehållas även under och efter 
exploateringen. 
 
Den nu föreslagna detaljplanen är dessutom bara en i raden av detaljplaner som kommer 
att tas fram för hela området Airport City. Det innebär att varje detaljplan kommer att 
innehålla ”dagvattenproblematik” och på ett eller annat sätt leda till påverkan och 
belastning på Mölndalsån. I programplanen för hela Airport City framhölls det att man 
hela tiden skulle ha ett helhetsperspektiv på exploateringen. Vi saknar information om 
vad den aktuella detaljplanens krav m.m. innebär för helheten och om/hur detaljplanen 
kommer att utnyttja större eller mindre del av ”dagvattenutrymmet” för hela 
exploateringen. Möjligtvis är det så att de detaljplaner som ligger först har större 
”spelutrymme” än de som kommer efter.  
 
Vattenrådet föreslår också att arbetet bedrivs så att påverkan på Mölndalsån minimeras 
under såväl byggfas som driftfas, exempelvis genom att fångstdammar eller 
översilningsytor för sediment anläggs redan innan övriga ytor börjar exploateras. Att 
förebygga genom att redan från början lägga ut länsor när man gräver nära vatten kan 
vara en effektiv metod. Befintliga våtmarker bör bibehållas och även i fortsättningen ha 
funktion för rening och fördröjning av vatten från flygplats- och motorvägsområdet 
innan det når Mölndalsån. Alternativa lösningar för rening av dagvatten i form av 
oljeavskiljare, dagvattenbiofilter och filter i brunnar bör utredas.  
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I underlaget till detaljplaneförslaget sägs att föroreningsbelastningen på Mölndalsån 
kommer att öka i och med exploateringen. I en aktuell dom från EU-domstolen 
(Bremendomen, mål C-461/13) fastställer EU-domstolen att det så kallade 
försämringsförbudet gäller på kvalitetsfaktornivå. Vattenrådet konstaterar att 
tillkommande exploateringar kontinuerligt ökar mängden föroreningar som avleds till 
vatten jämfört med nuvarande situation. Hur bedöms detta påverka åtgärdsbehovet för 
Härryda kommun tillsammans med andra parter i arbetet för att uppnå och säkerställa 
miljökvalitetsnormerna i vattensystemen nedströms? Vattenrådet önskar därför en 
genomgång och redovisning av hur exploateringen av området kan komma att påverka 
de enskilda kvalitetsfaktorerna och vilka eventuella skyddsåtgärder som kan komma att 
behövas för att förhindra en försämring.  
 
Det har tidigare efterfrågats en släckvattenutredning. Det som framgår av handlingarna 
är tillgång till släckvatten, men det som saknas är utredning om hantering av förorenat 
släckvatten dvs efter en brandsläckningsinsats. En etablering av lager och logistik 
innebär att stora mängder av många olika material kommer att finnas på platsen. Ett 
släckvatten efter en insats riskerar därmed att vara förorenat och en utredning bör visa 
på hur åtgärder vidtas för att minska risk för påverkan på natur- och vattenmiljö.  
 
Dimensionering av spillvattensystemet görs i VA-utredningen med en relativt stor 
mängd tillskottsvatten. I ett helt nytt avloppssystem bör inte inläckaget vara så stort. Det 
är viktigt att täta system byggs och att tillskottsvattenmängden hålls nere, dels för att 
minska risker för överbelastning av avloppssystemet med bräddning av orenat 
avloppsvatten som följd, dels för att hålla nere avloppsvattenmängderna som avleds för 
rening. Eftersom VA-systemet anläggs för lång livstid bör förnyelseåtgärder istället 
vidtas för att hålla inläckaget lågt. Vattenrådet ser ett behov av att Härryda kommun 
förtydligar varför en så stor tillskottsvattenmängd förväntas i ett nytt system. 
 
Det är självklart också mycket viktigt att i största möjliga mån minimera riskerna för att 
ett eventuellt utsläpp av olja eller andra miljöfarliga ämnen når Mölndalsån och 
näraliggande bäck. Det är därför viktigt att noggranna provtagnings- och 
kontrollprogram fastställs både för exploaterings- och driftsfasen för att säkerställa att 
de myndighetskrav som ställs efterlevs. Kontrollpunkter med såväl kemiska som 
biologiska underökningar bör upprättas i den bäck som rinner genom planområdet och i 
Mölndalsån vid den punkt där denna bäck når till ån. Bäcken och Mölndalsån bör 
dessutom inventeras för att ta reda på vilka arter som finns här. Detta för att man skall 
kunna få ett relevant underlag inför planbeslutet och inför uppföljande kontroll av hur 
byggnation och verksamheten påverkar vattensystemet. Flodpärlmussla är en 
skyddsvärd och känslig art som påträffats nedströms i vattensystemet.  
 
Då den nedströms liggande Rådasjön är dricksvattentäkt är det viktigt att skyddsnivå 
gällande vattenskyddsområden uppnås.  
 
Vattenrådet vill även framföra:  
• Släntningen mot nyckelbiotopen i norra delen bör utformas så att den ger ett tydligt 
bättre skydd mot påverkan än en ”standardslänt” medför. (Hur avrinning sker, hur 
fyllmaterialet är sammansatt, avledning i slänten, lutning, hur inbjudande det är slänga 
skräp över släntkanten mm). 
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• Viktigt att anläggningsarbeten och byggnationer utförs så att bäckfåran 
(Naturvärdesobjekt 1) med lämplig kantzon förblir orörd och att tillflöde av renat 
dagvatten inte förändrar bäckens vattenföringskaraktär.  
 
• I VA-utredningen hänvisas till Publikationer från Svenskt Vatten som nu ersatts av 
andra. P 83, P76 och P57 har alla upphävts och ersatts av P114. Detta bör uppdateras. 
Det kan påverka bedömningen, exempelvis har riktlinjer för brand- och 
släckvattenhantering har förändrats.  
Slutligen önskar Vattenrådet beredas möjlighet att yttra sig under kommande skeden i 
beslutsprocessen för detta ärende. 
 
Kommentar:  
Dagvattnet ska fördröjas och renas inom kvartersmark genom till exempel en 
kombination av underjordiska magasin och växtbäddar likt vad VA- och 
dagvattenutredningen föreslår. Skyddsåtgärder ska vidtas under anläggningsskedet för 
att förhindra att grumlat vatten når närliggande vattendrag samt recipient. 
Planbeskrivningen förtydligas angående detta. 
 
Krav på avstängningsbar oljeavskiljare för parkeringsytor med fler än 50 platser samt 
lastgårdar finns säkerställd som planbestämmelse och kommer vara med som en 
framtida lösning av dagvattenhanteringen. 
 
VA- och dagvattenutredningen utgår från aktuellt planområde och ger förslag på 
lösningar för att uppfylla MKN-vatten. Tidigare utredningar har belyst påverkan från 
Airport City-området som helhet. 
 
I det övergripande programmet för Airport City, godkänt av kommunstyrelsen 2011-11-
21, med tillhörande utredningar lyftes behovet av att reningen av dagvattnet följs upp 
genom mätningar i ett antal provtagningspunkter. Detta för att kontrollera att 
dagvattenhanteringen har önskad reningseffekt och på sätt kunna undvika att för höga 
halter släpps ut i recipienten. Ett kontrollprogram kopplat till dagvatten och det 
aktuella planområdet avses att tas fram av tilltänkt exploatör tillika framtida 
fastighetsägare. Syftet är att redovisa hur de krav som ställs i miljöbalken avseende 
påverkan på miljön eller människors hälsa uppfylls i samband med genomförandet och 
även när markområdet är fullt utbyggt. Det skrivs in i marköverlåtelseavtalet och 
förtydligas i planbeskrivningen 
 
Att våtmarken/mossen i sydöst fungerar som plats för rening av dagvatten från Riksväg 
40 ställer sig kommunen frågande till. Längsmed riksvägen leder ett dike som bitvis är 
relativt djup och som skiljer våtmarken/planområdet från vägen i hög grad. Diket längs 
planområdet har sin avrinning främst västerut till bäcken vid Flygplatsvägen men även 
österut. Våtmarken är starkt påverkad av motorvägen i den meningen att mossen 
tidigare var större till sin utbredning men har skurits av när riksvägen byggdes och 
diken anlades. Det framgår av tidigare naturinventering (2011-01-07) att mossen i det 
västra partiet troligen är påverkat av motorvägen och har torr mark. 
 
Gällande beräkning av tillskottsvatten så har VA- och dagvattenutredningen utgått från 
minsta dimensionerade flöde i Svenskt vatten P110. Delvis för att beräkna 
dimensioneringen av ledningar. Det uppskattade flödet bedöms inte påverka 
dimensioneringen av ledningarna då minsta dimensionen ändå föreslås. 
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Detaljplanen kommer inte att reglera släntlutning mot den nyckelbiotop som ligger 
utanför planområdet i norr. 
 
Bäcken kommer troligtvis att påverkas i viss grad av Trafikverkets ombyggnation av 
trafikplatsen i anslutning till planområdet. I trafikförslaget förutspås behov av att 
befintliga vägtrummor förlängs något. 
 
Publikationen P114 från Svenskt Vatten som nu har ersatt ett antal tidigare 
publikationer bedöms inte påverka bedömningen i stort. I projekteringsskedet får 
aktuella publikationer och riktlinjer vara en utgångspunkt.  
 
 
8. Kretslopp och vatten 2, Göteborg Stad, yttrande daterat 2021-04-12 
Kretslopp och vatten anser att dagvattenutredningen ska kompletteras, och även 
inkludera data från mätningar på dagvattenreningen för Airport City del 1-3. Vid 
nybyggnation som detta, bör dagvattenrening kunna utformas så exploateringen får 
minimal påverkan på de naturområden som bebyggs. Därtill finns stora möjligheter att 
utforma reningsanläggningarna så de klarar av att hantera olyckor som oljespill eller 
hantering av släckvatten från brand.  
 
I tidigare underlag för planområde del 1-4, har angivits att den detaljerade 
dagvattenhantering även ska innefatta ett kontrollprogram. Resultaten från detta 
kontrollprogram (del 1-3) bör tas med i utformandet av dagvattenhantering av del 4, och 
del 4 bör sedan inkluderas i kontrollprogrammet. Det bör även kontrolleras att 
föroreningar renas effektivt i varje del av dagvattenanläggningen, och att exploateringen 
inte medför mer belastning än nödvändigt på miljö och recipient. Då exploatering sker 
på ett område som tidigare var obebyggt, kommer föroreningsgraden att öka. 
Reningseffekt och koncentration av föroreningar i renat vatten bör följa Göteborgs stads 
riktlinjer (2020). Kretslopp och vatten anser inte att utspädning är ett argument för att nå 
riktvärden/gränsvärden, vilket anges som ett förslag i Planbeskrivningen.  
 
I till underlaget bifogad VA- och dagvattenutredning är inte byggnader, 
parkeringsplatser, utjämningsmagasin mm uppdaterade efter det senaste förslaget, vilket 
gör hanteringen av dagvatten svår att följa.  
 
I Planbeskrivningen anges att dagvatten från parkeringsytor med fler än 50 platser bör 
avledas via en oljeavskiljare innan det når recipient, vilket inte anges i VA- och 
dagvattenutredningen som planerad rening.  
 
I Planbeskrivningen anges att det är viktigt att mätning av föroreningsinnehållet i 
dagvattnet görs för att kontrollera att dagvattenrening har en önskad effekt. Hur detta 
ska genomföras beskrivs inte heller i VA- och dagvattenutredningen.  
 
Det finns i VA- och dagvattenutredningen inte några förslag på hur magasinen kan 
användas för uppsamling av tex släckvatten vid en brand, eller utsläpp från annan 
olycka.  
 
Kretslopp och vatten tar om möjligt gärna del av de sammanlagda resultaten från 
kontrollprogrammet för del Airport city del 1-3.  
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Kretslopp och vatten har tidigare yttrat sig, 2011-06-24, över hel Airport City (del 1-4), 
och vid första granskningstillfället av Airport City del 4, daterat 2015-10-15. Kretslopp 
och vatten vidhåller i detta yttrandet att tillsammans med planeringen av 
dagvattenhanteringen, bör en riskanalys och åtgärdsplan för olycka med oljeutsläpp och 
för släckvattenhantering efter brand genomföras. T.ex. kan spill av petroleumprodukter 
eller läckage av släckvatten till recipient, orsaka stor skada, inte minst ur 
råvattensynpunkt. Även under byggskedet bör åtgärder göras för att utsläpp till 
Mölndalsån ska minimeras. 
 
Kretslopp och vatten önskar fortsatt vara remissinstans i ärendet. 
 
Kommentar:  
I det övergripande programmet för Airport City, godkänt av kommunstyrelsen 2011-11-
21, med tillhörande utredningar lyftes behovet av att reningen av dagvattnet följs upp 
genom mätningar i ett antal provtagningspunkter. Detta för att kontrollera att 
dagvattenhanteringen har önskad reningseffekt och på sätt kunna undvika att för höga 
halter släpps ut i recipienten. Ett kontrollprogram kopplat till dagvatten och det 
aktuella planområdet avses att tas fram av tilltänkt exploatör tillika framtida 
fastighetsägare. Syftet är att redovisa hur de krav som ställs i miljöbalken avseende 
påverkan på miljön eller människors hälsa uppfylls i samband med genomförandet och 
även när markområdet är fullt utbyggt. Det skrivs in i marköverlåtelseavtalet och 
förtydligas i planbeskrivningen 
 
Stycket/texten om spädning tas bort då det kommit med av misstag och är en rest från 
en tidigare utredning (Ramböll, 2015-02-25) och gällde en sammanställning av 
föroreningar från dagvatten från hela Airport Citys programområde.  
 
Detaljplanen är flexibel till sin utformning och slutgiltig placering och utformning av 
byggnader och dagvattenhantering kommer att detaljprojekteras i nästkommande skede. 
VA- och dagvattenutredningen utgår från ett förslag med en maximal exploatering på 
45% och visar förslag på hur rening kan säkerställas med bland annat växtbäddar. 
 
Krav på avstängningsbar oljeavskiljare för parkeringsytor med fler än 50 platser samt 
för lastgårdar säkerställs sedan tidigare med en planbestämmelse. 
 
Behov av omhändertagande av släckvatten samt eventuella förslag på hur ett 
omhändertagande ska ske med hjälp av till exempel lämpligt sorts dagvattenmagasin 
får utredas i samband med projekteringen av området. 
 
 
9. Västtrafik, yttrande inkommit 2021-04-16 
För att transportsystemet ska vara hållbart och effektivt och negativa effekter från 
persontransporter ska kunna minska måste det ske en övergång från transporter mer 
personbil till hållbara trafikslag så som gång, cykel och kollektivtrafik. Inom 
samhällsplaneringen görs detta framför allt genom att utbyggnad sker på plats med rätt 
förutsättningar för hållbara transportalternativ. 
 
Finns det en bedömning av förväntat antal anställda inom planområdet? 
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Västtrafik antar att logistik och lager genererar färre personresor än tidigare förslag där 
det även planerades för handel. Det är viktigt att ha med sig att en framtida god 
kollektivtrafikförsörjning av Airport city kräver ett gediget resandeunderlag. Ska 
regional, kapacitetsstark kollektivtrafik kunna bedrivas bör många vilja resa under 
ungefär samma tider. Områden med enbart verksamheter har emot sig att de kan vara 
ineffektiva att trafikförsörja hållbarhetsmässigt eftersom resandet ofta blir väldigt 
enkelriktad till skillnad från områden som innehåller en blandning av bostäder och 
verksamheter. Det är därför viktig att ha med sig att typ av verksamhet som planeras 
avgör behovet av persontransporter och därmed möjligheten att erbjuda attraktiv 
kollektivtrafik som möjliggör för fler att resa hållbart 
 
Sedan samrådsskedet har Västtrafik etablerat en linje som trafikerar mellan Landvetter 
centrum och Landvetter flygplats. Idag trafikerar den väg 40 och därifrån in på 
Logistikvägen. Västtrafik planerar att från juni 2022 istället trafikera Härrydavägen och 
väg 546 vilket ger förutsättningar för kollektivtrafik. Men ett stopp vid planområdet 
förutsätter en hållplats på väg 546, det är inte aktuellt att köra av och trafikera en 
vändslinga inom planområdet eftersom det ökar restiden för de resenärer som ska till 
området söder om väg 40 och därmed minskar linjens attraktivitet. Dessutom ökar 
trafikkostnaderna med en sådan lösning. 
 
Västtrafik behöver bli inbjudna i tidigt skede för diskussion om möjliga lösningar för 
kollektivtrafiken. Vi ser fram emot fortsatt dialog. 
 
Kommentar: Hållplats vid väg 546 har studerats med bedömts svår att lösa pga 
lutning. Inom planområdet har en vändslinga i anslutning till vägmotet föreslagits som 
en alternativ lösning. Antalet anställda inom området är oklart i dagsläget.  
Hantering av hållplatsläge och trafikering får ske i fortsatt dialog med Västtrafik.  
 
 
SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE 
 
10. LFV, yttrande inkommit 2021-03-26 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Kommentar: Noteras 
 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
 
11. Boende på Ryahedsvägen, yttrande inkommit 2021-04-10 
Tycker allt butiker hade varit mycket smart då det är högt tryck på befolkning i 
Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda, Bollebygd, Hällingsjö. Skall dom behöva resa 
hela vägen till Göteborg city/Partille eller alternativt Borås för att få handlat i butiker? 
Det är onödigt långt för samtliga att ta sig med tanke på att man skall tänka på miljön i 
dessa tider och det borde ni som kommun leda tåget och visa hur man gör detta. Vi som 
bor i dessa titlar vill inte bo i ett rent industriområde? Tänk nu på befolkningen istället 
för att se pengar vinsten i att etablera industrilokaler och företag precis överallt, håll 
industrierna till Björröd eller på flygplatssidan av motorvägen. Ett shoppingcenter likt 
Allum fast lyxigare är något vi i Härryda kommun stolt skall bygga upp då vi har en av 
de största flygplatserna i Sverige. Shopping samt träningen / hotell/ spa verksamhet 
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fattas otroligt. Tänkt om tänkt rätt. Att Rv40 är för liten är bara att skjuta problemet 
längre fram. Vägen behöver ändå tas hand om då vi inte minskar på folk direkt. Det är 
hit mot Landvetter håller som Göteborg växer som mest just nu, tänk nu till innan det 
blir för befolkat och för uppbyggt. 
 
Kommentar: Detaljplanearbetet för Airport City, del 4 har varit ute på samråd 
årsskiftet 2014/2015 och granskning genomfördes under hösten 2015. Därefter har 
planarbetet legat vilande med hänsyn till kompletterande utredningar rörande trafik. 
Initialt var utgångspunkten att möjliggöra byggnation på båda sidorna av 
Väg 546/Flygplatsvägen och tillåta en exploatering i enlighet med programmet, med 
syfte att möjliggöra etablering av handels-, kontors- och lättare industrilokaler. Efter 
granskning konstaterades dock att det finns en begränsning i kapacitet på riksväg 40. 
Det betyder att exploateringen begränsas av kapaciteten på riksväg 40 istället för av 
trafikplatsen. Både Länsstyrelsen och Trafikverket påtalade att den föreslagna 
exploateringen skulle kunna medföra risk för påtaglig skada på riksintresset.  
 
Med anledning av detta ändrades exploateringstypen till logistikverksamhet vilket gene-
rerar mindre trafik än tidigare föreslagen handelsverksamhet. Planområdets har även 
minskats med ca 10 ha och omfattar endast området öster om Väg 546/Flygplatsvägen. 
 
12. Bugärde 10:1, yttrande inkommit 2021-04-10 
Jag förstår att lager/logistik /hotell har en naturlig plats kring flygplatsen. Men det finns 
andra områden kring flygplatsen där man redan uppfört den typ av bebyggelse och där 
man istället skulle kunna utöka denna längs med motorvägen. Med den tidigare planen 
på handel/ kontor hade regionen ökat trivsel samt gett Härryda kommun ett uppsving. 
Det hade dessutom lett till fler arbetstillfällen framför allt för våra unga och gjort hela 
kommunen mer attraktiv för de boende i regionen samt för nyinflyttning. Tråkigt att 
man funderar på att slopa det förslag som jag med många sett fram emot. Vi får 
genomlida många stora förändringar i vår närmiljö (deponier, sprängningar tunga 
transporter på den gamla r40) som förstör vårt hem och naturen runt omkring. Det 
tidigare förslaget var något att se fram emot trotts allt, lager ger inte samma möjligheter. 
 
Kommentar: Se kommentarer punkt 10, ovan. 
 
13. Boende på Björksjödammsvägen, yttrande inkommit 2021-04-10 
När vi äntligen trodde vi skulle få lite butiker o handel tillbaka i Härryda så ändrar ni 
igen. Härryda samhälle blir ju bara en industri del. Och vad gäller R40 så går det just nu 
bara tung trafik till o från deponierna som ni dessutom lagt i Härryda/rya. Förstöra fina 
Härryda på detta sätt! Ni lyssnar ju inte på oss som bor i Härryda och Rya. Bara bygga 
ut Mölnlycke och Landvetter. Jag hoppas innerligt att ni håller vad som sagts gällande 
nya ishallen i Härryda i alla fall. Och ett handelsområde uppe vid flyget är att föredra 
alla gånger före mer industri!!! 
 
Kommentar: Se kommentarer punkt 10, ovan. 
 
14. Bugärde 6:23, yttrande inkommit 2021-04-10 
Jag tycker den senaste ändringen är helt felaktig och motsätter mig detta av två skäl; - 
Hänvisningen till kapaciteten av RV40 är orimlig. Jämför med ett stort andra platser i 
Sverige som förser sina köpcenter med 2-filiga vägar av likvärdig kapacitet. Det är 
dessutom så att det visserligen skulle generera en något ökad trafik, men knappast 
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någon enorm ökning utan denna plats hade främst besökts av personer som redan nyttjar 
RV40 för att ta sig till andra köpcenter eller flygplatsen. - Invändning två är allvarligare 
och som närboende vänder jag mig STARKT mot att Härryda kommun aktivt arbetar 
för att förvandla den östra delen av kommunen till industri/lager/tipplats. Skall den 
trenden brytas måste annan verksamhet tillåtas i kommundelen. 
 
Kommentar: Se kommentarer punkt 10, ovan. 
 
Remissinstanser som inte har något att erinra: 
 
• Rådet för funktionshinderfrågor, 2021-04-16 
• Pensionärsrådet, 2021-04-23 
• Bollebygds kommun, 2021-03-26 
• Kretslopp och Vatten 1, 2021-03-30 
• Stadsbyggnadskontoret Göteborg stad, 2021-04-16 

 
 
SAKÄGARE OCH ORGANISATIONER SOM INTE HELT FÅTT SINA 
SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet/organisation Skede Synpunkt 

Naturskyddsföreningen Granskning I 

Betydande miljöpåverkan, risk för att 
miljökvalitetsnormer överskrids, 
underlagsmaterial/naturvärdesinventerin
g, dagvattenrening och hantering, öppna 
vattenytor vid flygplatser, 
kontrollprogram, skyddsåtgärder vid 
byggnation. 

 
Dansered 1:61 
 

Granskning I 
Önskar att planen ändras så att den 
möjliggör byggnation på ytterligare 
områden. 

Mölndalsåns vattenråd Granskning I, 
granskning II 

Synpunkter rörande främst 
dagvattenhantering, rening under 
byggfas och driftfas, kontrollprogram 
och påverkan på Mölndalsån.  

Kretslopp och vatten Granskning I, 
granskning II 

Synpunkter rörande främst 
dagvattenhantering/dagvattenutredning, 
släckvattenutredning och 
kontrollprogram. 

 
 
Mölnlycke den 11 november 2021 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Planenheten 
 
 
 
Erik Olmårs   Therese Axenborg          
Planarkitekt    T.f. Verksamhetschef för plan och bygglov 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 352  Dnr 2021KS523 

Taxa för miljö- och bygglovsnämnden avseende verksamheten 
inom miljö- och hälsoskydd  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige, i enlighet med miljö- och 
bygglovsnämndens förslag 
Kommunfullmäktige fastställer revidering av Taxa inom miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen och kontrollen inom miljö- och 
livsmedelsområdet med avgifter. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vad som ska 
gälla angående rätten att ta betalt. 
  
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 174. Det finns nu ett 
behov att göra några mindre revideringar av taxan. Ingen av revideringarna ger någon större 
ekonomisk konsekvens utan syftet med dem är att ge en tydligare och mer rättvis taxa. 
  

Beslutsunderlag 
 Miljö- och bygglovsnämndens beslut 28 september 2021 § 166 
 Tjänsteskrivelse 14 september 2021 
 Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde inkl. bilagor, 13 september 

2021 
 Jämförelsedokument 13 september 2021, nuvarande och föreslagen lydelse 
 Härryda kommuns nuvarande taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde, 

antagen av kommunfullmäktige 12 december 2019 § 174 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Thomas Hammarlund 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-14   
 

 
 
 
 
Miljö- och bygglovsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
0449/03 406 

 

 

Taxor för miljö- och bygglovsnämnden avseende 
verksamheten inom miljö- och hälsoskydd 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer revidering av Taxa inom miljö- och 
hälsoskydds verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Miljö- och bygglovsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt miljö- och 
bygglovsnämndens förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen har möjlighet att finansiera tillsynen och kontrollen inom miljö- 
och livsmedelsområdet med avgifter. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om vad som ska gälla angående rätten att ta betalt. 
 
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2019 § 
174. Det finns nu ett behov att göra några mindre revideringar av taxan. 
Ingen av revideringarna ger någon större ekonomisk konsekvens utan syftet 
med dem är att ge en tydligare och mer rättvis taxa. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 14 september 2021 
 Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde inkl. bilagor, 

13 september 2021 
 Jämförelsedokument 13 september 2021, nuvarande och föreslagen 

lydelse 
 Härryda kommuns nuvarande taxa inom miljö- och hälsoskydds 

verksamhetsområde, antagen av kommunfullmäktige 12 december 
2019 § 174 

 
Ärendet 
Lagar som reglerar kommunernas miljö- och hälsoskyddsarbete, som 
miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen och strålskyddslagen ger 
kommunerna möjlighet att finansiera tillsynen med avgifter.  
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Enligt gällande lagstiftning får kommunfullmäktige meddela de föreskrifter 
som ska gälla en kommunal myndighets rätt att ta betalt. Detta innebär att 
alla beslut om verksamhetens taxor ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
För miljö- och bygglovsnämndens tillsyn och prövning inom verksamheten 
för miljö- och hälsoskydd finns en taxa för respektive lagstiftning som 
nämnden ansvarar för. Dessa taxor, inklusive bilagor, är sammanställda i ett 
dokument, Taxa inom miljö- och hälsoskydds verksamhetsområde. 
 
Härryda kommuns nuvarande taxa fastställdes av kommunfullmäktige den 
12 december 2019 § 174. 
 
Det finns ett behov av att göra några mindre förändringar i Taxa för 
prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen, samt i bilagorna till Taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Nedan redovisas ändringar och konsekvenser för de olika delarna mer i 
detalj. 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
Ett förtydligande görs i taxebilaga 1. Bilagan kompletteras med en 
förklarande text vad de olika avgiftsnivåerna står för. 

I taxebilaga 2 ändras några punkter från en fast årlig tillsynsavgift till 
timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid. Det gäller små 
gemensamhetsanläggningar för avlopp (upp till 200 personekvivalenter). 
Utifrån rimligt tillsynsintervall för dessa blir det en orimligt hög avgift om 
avgiften ska tas ut som en årlig avgift. Dessa anläggningar är idag inte 
prövningspliktiga utan de är så kallade U-objekt. Bilagan innehåller endast 
prövningspliktiga verksamheter (så kallade A-, B- och C-objekt) och de U-
objekt som får en fast årlig avgift. Eftersom dessa är U-objekt som nu får 
timavgift tas de bort ur bilagan. 

Den andra punkten gäller de verksamheter som är anmälningspliktiga 
avseende användning av avfall för anläggningsändamål. De skiljer sig 
mycket i omfattning och det blir då svårt att ha en fast tillsynsavgift. Det 
riskerar att antingen bli en alltför hög eller låg avgift för de olika 
verksamheterna. Timavgift i detta fallet blir mer rättvis. 

I övrigt inga ändringar. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedelslagen 
Vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen under våren 2021 var 
en rekommendation att tydliggöra kring finansieringen av uppföljande 
kontroll. I taxan står det att kommunen tar betalt för denna kontroll med 
timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerad med timtaxan. 
En del av denna kontroll genomförs i samband med ordinarie planerad 
kontroll och utgör en liten del av den totala tiden. I de fallen har kommunen 
inte tagit ut någon timavgift utan den uppföljande kontrollen har hanterats 
inom den årliga avgiften verksamheten betalar. Miljö- och hälsoskydd anser 
att detta har varit en effektiv hantering. För att tydliggöra detta i taxan har 
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ett stycke lagt till i paragraf åtta i Taxa för prövning och tillsyn enligt 
livsmedelslagen. 

I övrigt inga ändringar. 

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 
Ingen ändring 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Ingen ändring 

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om foder och animaliska 
biprodukter 
Ingen ändring 

Taxa för kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Ingen ändring 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
Ingen ändring 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ändringarna innebär inga större ekonomiska konsekvenser, varken för 
kommunen eller verksamhetsutövarna. Syftet med ändringarna är att 
avgifterna ska bli mer rättvisa och tydliga. 
 
 
 
 
Anders Ohlsson   Thomas Hammarlund 
Samhällsbyggnadschef   Miljöchef 
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Upprättad av: Sektorn för samhällsbyggnad, miljö- och hälsoskydd
Thomas Hammarlund, miljöchef
Datum: 15 oktober 2019
Reviderad: 13 september 2021
Diarienummer: 0449/03

Antagen av kommunfullmäktige 11 november 2019 § 117
Revidera av kommunfullmäktige xx § x
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Inledning 

 
Kommunallagen 

 
Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter. 

 
Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. (2 kap. 5 § KL) 

 
Självkostnadsprincipen 

 
För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på 
självkostnadsprincipen. 

 
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam- 
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har ingen betydelse för tillämp- 
ningen av självkostnadsprincipen. 

 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala 
avgiftsuttaget får under en längre tid inte överstiga de totala kostnaderna 
för verksamheten. (Petersén m.fl, Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 

 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso- 
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even- 
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost- 
nader bör också räknas med (prop. 1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 
302). 

 
Likställighetsprincipen 

 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift 
ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig 
i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta 
ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
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handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 
Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 
87 och prop. 2016/17:171 s. 300 ). 

 
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. (2 kap. 3 § KL) 

 
 

Retroaktivitetsförbudet 
 

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar 
tillämpas. 

 
Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 
nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 

 
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas 
av kommunfullmäktige. (2 kap. 5 § KL) 

 
Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 

 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt 
bestämmelserna om laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut 
behöver inte ha fått laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller 
från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte 
senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 

 
Beslut om avgift i enskilda fall 

 
Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av 
taxan vid debitering i enskilda fall. 

 
I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild 
delegationsordning delegerat till tjänsteman att besluta om påförande av 
avgift i enlighet med denna taxa. 

 
Betalning av avgift 

 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i 
räntelagen (1975:635). Avgifter kan tas ut i förskott. 

 
Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 
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Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 
 

Mervärdesskatt 
 

Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, 
exempelvis undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på 
uppdrag och som inte är myndighetsutövning. 

 
Indexuppräkning 

 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 
varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet 
enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

 Timavgift för registrering av anläggning, se 6§ 
 Fast årlig kontrollavgift, se 7§ 
 Timavgift för uppföljande kontroll som inte var planerad, se 8§ 
 Timavgift för utredning av klagomål, se 8§ 
 Timavgift för exportkontroll, se 9§ 
 Timavgift för importkontroll, se 10§ 
 Timavgift för offentlig kontroll i övrigt, se 11§ 

 
För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, 
information och liknande verksamhet som behövs för kontrollen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 
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4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får miljö- och bygglovsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa. 

5 § 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

 

Avgift för registrering 

6 § 

För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsanläggning tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med 
timtaxan. 

Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen. 
 

Avgift för kontroll 

7 § Fast årlig kontrollavgift 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och 
bygglovsnämnden tilldelar verksamheten. Kontrolltiden bestäms genom 
en klassning av verksamheten enligt bilaga 1. 

Den fasta årliga kontrollavgiften beräknas genom att tilldelad kontrolltid 
multipliceras med timtaxan. 

Om en tillämpning av denna paragraf skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 

Fast årlig kontrollavgift gäller kalenderår och ska betalas i förskott. 
Årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade kontroller. 
Handläggningen omfattar förberedelser och genomförande av kontrollen, 
efterarbete i form av dokumentation och upprättande av kontrollrapporter 
samt upprättande av beslut med anledning av brister som konstaterats vi 
planerade kontroller. 

Den fasta årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller driver 
verksamheten (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. Den som 
enligt 6 § i denna taxa ska betala en avgift för registrering ska dock 
betala den årliga kontrollavgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten registrerats. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som verksamhetsutövaren visat nämnden att anläggningen har 
upphört. 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att 
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerad med 
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

I de fall den uppföljande kontrollen görs vid en planerad kontroll och 
handläggningen av den uppföljande kontrollen tar mindre än 15 
minuter tas ingen avgift ut för den uppföljande kontrollen. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål. 

Den företagare som har ansvaret för att lagstiftningen inte följs eller den 
företagare som äger eller ansvarar för produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 

9 § Avgift för exportkontroll 

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala en timavgift för sådan särskild kontroll och utfärdande av 
exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
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10 § Avgift för importkontroll 

Importör eller dennes ombud ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 § betala en timavgift samt de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgift för övrig offentlig kontroll 

För övrig offentlig kontroll tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för övrig offentlig kontroll ska betalas av den som bedriver eller 
tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

Verkställighetsfrågor mm 

12 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

13 § 
Av livsmedelslagen framgår att kommunal nämnd får besluta att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022.  I ärenden som rör 
registreringar tillämpas taxan på ärende som kommer in från och med 
detta datum. 

 
 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften 

Page 406 of 781



11 

 

Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och bygglovsnämndens prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU: s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden: 

 Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområden mm, 7 
kap. MB 

 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
 Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 

kap. MB 
 Vattenverksamheter, 11 kap. MB 
 Kemiska produkter mm, 14 kap. MB 
 Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell 
enligt bland annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 
m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

 Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökan, se 7§ 
och bilaga 2 

 Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid vid prövning av 
tillstånds- och dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, 
se 7§ och bilaga 2 

 Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§ och bilaga 2 
 Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid på grund av 

anmälan av verksamhet eller åtgärd, se 8§ och bilaga 2 
 Fast årlig tillsynsavgift, se 9§ och bilaga 3 
 Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som 

inte omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 9§ 
 Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning 

och tillsyn, se 7 och 8§§ 
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För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 § 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

Avgift för prövning 

7 § 
Avgift för prövning ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för prövning tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. 
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Avgift för prövning ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller 
godkännande. 

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Avgift ska betalas även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av miljö- och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta 
nämndens faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet. 

Avgift för tillsyn 

8 § Anmälan 
Avgift för anmälan ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för anmälan tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet som hanteras av miljö- 
och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta nämndens 
faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet. 

9 § Fast årlig tillsynsavgift 
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala fast årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och bygglovsnämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynstiden framgår av 
bilaga 3. 

Den fasta årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften 
baseras på vad som föreskrivs i tillståndsbeslut om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Om verksamheten eller anläggningen inte 
kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig tillsynsavgift betalas från och 
med det år som följer efter det att verksamheten påbörjats eller att 
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anläggningen tagits i drift. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs 
eller anläggningen är i drift. 

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 

 
För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

10 § Avgift för övrig tillsyn 
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, 
föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en 
fast årlig tillsynsavgift istället ska betalas. Timavgiften beräknas genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgiftsskyldig 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten 
eller ansvarar för anläggningen. 

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader 
eller den som tillsynen riktas mot. 

Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller 
åtgärden. Om nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska 
dessa betalas av den som gjort anmälan. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Page 410 of 781



15 

Verkställighetsfrågor mm 

11 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

12 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

13 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum. 

 
 

Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan 
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan samt för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 
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6 § 

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter och vars verksamhet kontrolleras. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt alkohollagen 

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen avseende 
försäljning och servering av folköl. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 
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3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 § 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver handel eller servering enligt 
lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

 Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt 
registerhantering. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

 Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 

 
För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt samt föredragning. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 § 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel enligt lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter meddelade med stöd 
av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 
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6 § 

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskild person. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
strålskyddslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
 Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
 Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 § 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 

Page 420 of 781



25 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet enligt strålskyddslagen 
och omfattas av kommunal tillsyn samt de som anmäler verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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 Riskmodulen värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs- 
medelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.

 Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av information och märkning, samt av 
spårbarhets- och återkallelserutiner.

 Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedels- 
lagstiftningen, det vill säga resultatet av den kontroll som tidigare gjorts på anläggningen. Modulen 
ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.

 
Bilaga 1 
Så beräknas den årliga kontrollavgiften enligt livsmedelslagen 
 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning för varje verksamhet. Riskbedömningen utgår från en 
modell som består av tre moduler: 

 

 

Beräkning av den årliga kontrollavgiften steg för steg 
Läs av riskpoängen i riskmodulen under steg 1, 2 och 3. 
 
Steg 1. Riskmodulen - typ av verksamhet och livsmedel 

 

Exempel Riskpoäng 
HÖGRISK 
Bearbetning av rått kött/fjäderfä eller opastöriserad mjölk. Nedkylning. Groddning. 
Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter. 

45 

MELLANRISK 
Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller 
pastöriserad mjölk. Beredning/bearbetning av vegetabilier. 
Beredning/styckning/malning av rått kött. Återuppvärmning. Varmhållning. 
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten** 

35 

LÅGRISK 
Kylförvaring. Upptining. Manuell hantering av glass. Transport av kylvaror och 
kyld mat. Infrysning och/eller blanchering. Tillverkning av sylt/saft/marmelad. 
Tillverkning av kosttillskott. Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten. 
Distributionsanläggning (vatten). 

15 

MYCKET LÅG RISK 
Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring. Hantering av frysta 
livsmedel. Uppvärmning av fryst, färdiglagad mat. Bakning. Tillverkning av 
förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl. 

5 

*pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från 
andra länder klassas som högrisk. 
**gäller vid följande halter av mikroorganismer i råvattnet: E. coli/Enterokocker: ≤10 per 100ml, Koliforma 
bakterier: 1-100 per 100 ml. Vid högre halter placeras vattenverken i högrisk. 
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Steg 2. Riskmodulen - produktionsstorlek 

 

Storlek Portioner per dag 
(storhushåll) 

Antal 
årsarbetskrafter 

(butiker, grossister) 

Ton utgående 
produkt (industri) 

Riskpoäng 

Mycket stor > 250 000 - > 10 000 55 
Stor > 25 000 – 250 000 > 30 > 1000 – 10 000 45 

Mellan > 2500 – 25 000 > 10 - 30 > 100 – 1000 35 
Liten > 250 – 2500 > 3 - 10 > 10 – 100 25 

Mycket liten 
(1) 

> 80 – 250 > 2 - 3 > 3 – 10 15 

Mycket liten 
(2) 

> 25 – 80 > 1 - 2 > 1 – 3 10 

Ytterst liten ≤ 25 ≤ 1 ≤ 1 5 
 
Steg 3. Riskmodulen - konsumentgrupp 
Verksamheter som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 
personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas 10 extra riskpoäng. Till känsliga 
konsumentgrupper räknas 

 barn under 5 år 
 personer med nedsatt immunförsvar 
 personer med överkänslighet mot livsmedel 

 
Steg 4. Riskklass och initial kontrolltid 
Lägg ihop riskpoängen från de tre första stegen för att få fram riskklass och initial kontrolltid. 

Riskpoäng Riskklass Initial kontrolltid (timmar) 
> 100 1 26 

90 2 20 
80 3 14 
70 4 10 

60-65 5 6 
55 6 4 

40-50 7 2 
≤ 30 8 1 
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Steg 5. Informationsmodulens kontrolltidstillägg 
Läs av om verksamheten ska tilldelas ett kontrolltidstillägg. 
Orsak till 
kontrollbehov vid 
anläggning 

Storlek 
(enligt tabell i steg 2) 

Kontrolltidstillägg 
(timmar) 

Exempel 

Utformar märkning 
samt 
märker/förpackar 
livsmedel 

Mycket stor samt stor 
Mellan och liten 
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten 

8 
6 
2 

Industri utan 
huvudkontor 
Importör 
Butik med egen 
tillverkning 

Utformar märkning 
men märker eller 
förpackar inte 

Oberoende av storlek Anpassas av 
myndigheten efter 
behov 

Huvudkontor 
Importör som tar in 
färdigmärkta livsmedel 
Matmäklare 

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel 

Mycket stor samt stor 
Mellan och liten 
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten 

4 
3 
1 

Butiker som märker men 
får märkningsunderlag 

Utformar presentation 
men märker/förpackar 
inte 

Oberoende av storlek 1 Restauranger, caféer 

Utformar inte 
presentation, utformar 
inte märkning och 
märker eller förpackar 
inte 

Oberoende av storlek 0 Butiker med förpackade 
livsmedel 

 
Steg 6. Erfarenhetsmodulens tidsfaktor 
De tre erfarenhetsklasserna A, B och C speglar kontrollbehovet enligt: 

 
A Minskad kontroll i förhållande till normalläget 
B Normalläget 
C Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget 

 
Erfarenhetsklass B är normalfallet och utifrån den ökas eller minskas tiden med 50%: 
Erfarenhetsklass A B C 
Tidsfaktor 0,5 1 1,5 

 
Kriterier som nämnden tar hänsyn till vid inplacering i erfarenhetsklass: 
Erfarenhetsklass A 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra 
livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas. 
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Kriterier: 

 Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att 
producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl implementerade i 
verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat 
att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister 
i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. 

 Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre 
brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. Livsmedelsföretagaren 
åtgärdar dem omgående då myndigheten påpekar det. Avvikelserna är inte 
återkommande. 

Erfarenhetsklass B 

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. 

 
 
Kriterier: 

 Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel 
bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande kontroller visar det sig 
att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. 

 Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och 
livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och 
påpekat. 

Erfarenhetsklass C 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera 
säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den effekt som behövs, varför den 
offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av 
mycket allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion 
utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar 
därför på den anläggningen. 

 
 
Kriterier: 

 Beslut om sanktion till exempel föreläggande har fattats grundat på att 
livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. 

 
 Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att 

producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har utförts, 
några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de 
brister myndigheten noterat och påpekat. 
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Steg 6. Slutlig kontrolltid 
Lägg ihop kontrolltiden från Steg 4 med eventuellt kontrolltidstillägg från Steg 5. Multiplicera med 
erfarenhetsklassens tidsfaktor för att få fram den årliga kontrolltiden. 

 
 

Exempel för en restaurang: 

Steg 1: 45 riskpoäng för högrisk (tillagar rätter från rått kött, nedkylning) 

Steg 2: 10 riskpoäng för storlek Mycket liten 1 (60 portioner/dag) 

Steg 3: 0 riskpoäng eftersom de inte riktar sig till någon känslig konsumentgrupp 

Steg 4: Sammanlagt blir det 55 riskpoäng som innebär riskklass 6. Den initiala kontrolltiden blir 4 
kontrolltimmar. 

Steg 5: Kontrolltidstillägg på 1 timme eftersom de utformar en meny. 

Steg 6: Kontrollbehovet bedöms ligga inom normalläget vilket ger erfarenhetsklass B. 

Steg 7: Kontrolltiden blir (4 + 1) x 1 = 5 timmar 

Kontrolltiden som fås fram är en rekommenderad årlig kontrolltid. Inom en 3-årsperiod ska 
verksamheterna ha fått kontroll som i genomsnitt per år motsvarar den framräknade kontrolltiden. 
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Bilaga 2 
Avgifter för prövning och hantering av anmälan enligt miljöbalken 

 

Taxebilaga 1 
 
Avgiftsnivå Timmar 
Avgiftsnivå 1 2 tim 
Avgiftsnivå 2 3 tim 
Avgiftsnivå 3 4 tim 
Avgiftsnivå 4 8 tim 
  
Beskrivning Lagrum Avgift 
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD 

  

Prövning av ansökan   
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 1 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omattande 1-5 borrhål) för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omfattande fler än 5 borrhål) 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller 
grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

18 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 
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Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle. 

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

1 kap 11 § miljöprövnings- 
förordningen (2013:251) 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2. 

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 4 

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande 1-5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande fler än 5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2. 

18 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 
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Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan. 

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa. 

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Avgiftsnivå 2 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola. 

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn   
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö- 
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Page 429 of 781



34 

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen, 
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande, 
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor, 
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling, 
7. lokaler för förvaring av djur. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET   
Prövning av ansökan   
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö- 
balken 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt. 

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift 

Tillsyn   
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö- 
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER 

  

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR   
Tillsyn   
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds- 
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar. 

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

FLUORERADE VÄXTHUSGASER   
Tillsyn   
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer. 

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 1 

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Avgiftsnivå 2 

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN   
Tillsyn   
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen. 

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 
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Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2. 

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

VÄXTSKYDDSMEDEL   
Prövning av ansökan   
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018. 

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2) 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete. 

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel. 

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras 
läcka ut. 

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel. 

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018. 

Timavgift 

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

BIOCIDPRODUKTER   
Prövning av ansökan   
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter 
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3). 

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3) 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Naturvårdsverkets 
föreskrifter 
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

PCB   
Prövning av ansökan   
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 
 
 
 

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 
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Handläggning av anmälan   
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m. 

Timavgift 

Tillsyn   
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

Förordningen (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

KOSMETISKA PRODUKTER   
Tillsyn   
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER   
Tillsyn   
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 32 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden 

2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET   
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN 

  

Tillsyn   
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och 
4. återvinna avfall. 

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN   
Prövning av ansökan   
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift 

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 § 
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter Timavgift 
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Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön. 

12 kap 6 § miljbalken Timavgift 

Tillsyn   
Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö- 
tillsynsförordningen 

Timavgift 

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 
3. växtodlingen 
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

12 kap 10 § miljö-balken, 
2 kap 32 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13) 

Timavgift 

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13) 

Timavgift 

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn. 

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns- 
förordningen (2011:13) 

Timavgift 

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 

2 kap 8 § p 7 samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN   
Tillsyn   
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Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn. 

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns 
förordningen (2011:13) 
 
 
 
 
 
 
 

Timavgift 

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 

  

Handläggning av anmälan   
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd 

Timavgift 

Tillsyn   
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada. 

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått. 

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken 

Timavgift 

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för. 

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN   
Prövning av ansökan   
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs. 

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall. 

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken 

Timavgift 

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Page 438 of 781



43 

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Handläggning av anmälan   
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

15 kap 19 och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall. 

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Timavgift 

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 
 
 

Timavgift 

Tillsyn   
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2. 

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift 

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN   
Tillsyn   
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn. 

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13) 

Timavgift 
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Bilaga 3  
Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken 
Taxebilaga 2, fast årlig avgift (förskottsbetalning) 

 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå Timmar Beskrivning 

   VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 
   Verksamhetsgrupp   Djurhållning 
 
 
1.10-i och 1.11 

 
 
B 

 
 
9 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK 

5.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT 

   Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

 
10.11 

 
B 

 
40 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5. 

 
10.20 

 
B 

 
9 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv. 
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10.20 

 
B 

 
18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

 
10.20 

 
B 

 
18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton. 

 
10.20 

 
B 

 
9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton. 

 
10.20 

 
B 

 
9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton. 

 
 
10.20 

 
 
B 

 
 
6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton. 

 
10.20 

 
B 

 
6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6. 

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

 
11.20 

 
B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde. 

 
11.20 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land. 

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Malm och mineral 
 
13.10 

 
A 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

 
13.10 

 
A 

 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken. 

 
13.10 

 
A 

 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken. 
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13.10 

 
A 

 
227 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

 
13.10 

 
A 

 
184 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4. 

 
 
13.20-i 

 
 
A 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
13.20-i 

 
 
A 

 
 
184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

 
13.40 

 
A 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

 
13.40 

 
A 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol. 

 
13.40 

 
A 

 
227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

 
13.40 

 
A 

 
184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3. 

 
13.50 

 
B 

 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm. 

 
13.50 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 
   Verksamhetsgrupp Slakterier 
 
 
15.10-i 

 
 
B 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
15.10-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

 
 
15.40-i, 15.45 

 
 
B 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.40-i, 15.45 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.40-i, 15.45 

 
 
B 

 
 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

 
 
15.90-i, 15.95 

 
 
B 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.90-i, 15.95 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
15.90-i, 15.95 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.90-i, 15.95 

 
 
B 

 
 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp    Kvarnprodukter 
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15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

 
 
15.131-i, 15.141 

 
 
B 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.131-i, 15.141 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp    Mjölkprodukter 
 
 
15.170-i 

 
 
B 

 
 
30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp   Annan   livsmedelstillverkning 
 
 
 
15.185-i och 
15.190 

 
 
 
B 

 
 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
15.185-i och 
15.190 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
15.185-i och 
15.190 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
15.185-i och 
15.190 

 
 
B 

 
 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
15.250 

 
B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt. 

 
15.250 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår. 

 
15.250 

 
B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår. 

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
15.270 

 
B 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

 
15.270 

 
B 

 
47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer. 

15.280 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

 
 
15.330-i, 15.350- 
i och 15.370-i 

 
 
 
B 

 
 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
15.330-i, 15.350- 
i och 15.370-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

15.340 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 
 
 
17.10-i 

 
 
B 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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17.20 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår. 

 
17.20 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. 

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 
 
 
18.10-i 

 
 
B 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
18.20 

 
B 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 

 
18.20 

 
B 

 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår. 

 
18.20 

 
B 

 
90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning. 

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 
 
 
20.05-i 

 
 
B 

 
 
64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
20.20 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
20.20 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. 

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
 
20.50-i 

 
 
B 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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20.50-i 

 
 
B 

 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

 
 
 
21.10-i 

 
 
 
A 

 
 
 
306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
21.10-i 

 
 
A 

 
 
227 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
21.10-i 

 
 
A 

 
 
184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
21.10-i 

 
 
A 

 
 
137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
21.10-i 

 
 
A 

 
 
137 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
21.10-i 

 
 
A 

 
 
90 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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21.30-i 

 
 
A 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
21.30-i 

 
 
A 

 
 
47 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

 
23.05 

 
A 

 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

 
23.05 

 
A 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt. 

 
23.05 

 
A 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

 
23.05 

 
A 

 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt. 

 
 
23.10-i 

 
 
A 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
 

23.11-i 

 
 
A 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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23.11-i 

 
 
 
A 

 
 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
 
 

 
23.11-i 

 
 
 
A 

 
 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
 
 

 
23.11-i 

 
 
 
A 

 
 
 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
23.12-i 

 
 
A 

 
 
184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

 
 
23.30-i 

 
 
A 

 
 
306 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
23.40 och 23.50 

 
A 

 
90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 
   Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 
24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

 
 
 
 
 
A/B 

 
 
 
 
 
137 

 
 
 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 
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24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

 
 
 
 
 
A/B 

 
 
 
 
 
90 

 
 
 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 
 
 
24.23-i 

 
 
A 

 
 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
24.23-i 

 
 
A 

 
 
184 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
24.24-i 

 
 
B 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

 
 
A/B 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i 

 
 
A/B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Gödselmedel 
 
 
24.33-i och 
24.34-i 

 
 
A/B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
24.33-i och 
24.34-i 

 
 
A/B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 
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24.35-i och 
24.36-i 

 
 
A/B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
24.35-i och 
24.36-i 

 
 
A/B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Läkemedel 
 
 
24.38-i och 
24.39-i 

 
 
A/B 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
24.38-i och 
24.39-i 

 
 
A/B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Sprängämnen 
 
 
24.42-i och 
24.43-i 

 
 
 
A/B 

 
 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
24.42-i och 
24.43-i 

 
 
A/B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
24.45 

 
B 

 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter. 

 
24.45 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 
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24.45 

 
B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

 
24.45 

 
B 

 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

 
24.45 

 
B 

 
13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

 
25.10 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

 
25.10 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
25.20 

 
B 

 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 

 
25.20 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

   
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

 
 
26.05-i 

 
 
B 

 
 
64 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
26.10-i 

 
 
 
B 

 
 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
26.10-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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26.20 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår. 

 
 
26.20 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

 
26.20 

 
B 

 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår. 

 
26.20 

 
B 

 
64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår. 

 
26.20 

 
B 

 
30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår. 

 
26.20 

 
B 

 
13 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår. 

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
 
26.50-i 

 
 
B 

 
 
30 

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

 
 
26.70-i 

 
 
A 

 
 
184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

 
 
26.90-i 

 
 
B 

 
 
30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

Page 453 of 781



58 

   Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 
 
 
26.130-i och 
26.140 

 
 
B 

 
 
64 

 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 
 
26.170-i 

 
 
B 

 
 
30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 
 
 
27.10-i 

 
 
A 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR- 
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
27.10-i 

 
 
A 

 
 
306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.10-i 

 
 
 
A 

 
 
 
227 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.10-i 

 
 
A 

 
 
90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
27.20 

 
A 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR- 
anläggning). 

 
27.20 

 
A 

 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1. 

 
 
27.20 

 
 
A 

 
 
90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår. 
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27.20 

 
 
A 

 
 
64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. 

 
 
27.25-i 

 
 
A 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.26-i 

 
 
A 

 
 
90 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
30 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.27-i 

 
 
 
A 

 
 
 
6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 
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27.32 

 
B 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår. 

 
 
27.32 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

 
 
 
27.40-i 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.40-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.40-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.40-i 

 
 
 
B 

 
 
 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår. 
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27.50 

 
B 

 
90 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
27.50 

 
B 

 
30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår. 

 
27.50 

 
B 

 
13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
30 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
13 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
13 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. 

 
 
27.50 

 
 
B 

 
 
9 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår. 

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 
27.70-i 

 
 
A 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
306 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
184 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke- 
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
90 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke- 
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.70-i 

 
 
A 

 
 
227 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
137 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.70-i 

 
 
 
A 

 
 
 
64 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.70-i 

 
 
A 

 
 
30 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 

27.80-i 

 
 
B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
 

27.80-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
 

27.100-i 

 
 
A 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 
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27.100-i 

 
 
A 

 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
 

27.100-i 

 
 
A 

 
 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 

27.100-i 

 
 
A 

 
 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.101-i 

 
 
B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.101-i 

 
 
 
B 

 
 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
27.101-i 

 
 
B 

 
 
90 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.101-i 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.101-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
27.101-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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27.101-i 

 
 
 
B 

 
 
 
13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 

27.101-i 

 
 
 

B 

 
 
 

184 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke- 
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 

27.101-i 

 
 
 

B 

 
 
 

137 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke- 
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
 

27.101-i 

 
 
 

B 

 
 
 

64 

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke- 
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
27.110 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

 
27.110 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

 
27.120 

 
B 

 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

 
27.120 

 
B 

 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår. 

 
27.120 

 
B 

 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår. 

 
27.120 

 
B 

 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 
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27.130 

 
B 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår. 

 
27.130 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår. 

 
27.130 

 
B 

 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår. 

 
27.130 

 
B 

 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. 

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

 
 
28.10-i 

 
 
B 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
 
28.10-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
28.10-i 

 
 
 
B 

 
 
 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
28.10-i 

 
 
B 

 
 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
28.20 och 28.30 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
 
28.20 och 28.30 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. 
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28.20 och 28.30 

 
 
B 

 
 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
28.20 och 28.30 

 
B 

 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3. 

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår . 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. 
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28.50 

 
 
B 

 
 
30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår. 

 
 
28.50 

 
 
B 

 
 
6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten. 

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. 

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 
31.40-i och 
31.50 

 
 
A 

 
 
184 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 
   Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Motorfordon 
 
 
34.30 

 
 
B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 
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34.30 

 
 
B 

 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton. 

 
 
34.30 

 
 
B 

 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton. 

 
 
34.30 

 
 
B 

 
 
184 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton. 

 
 
34.30 

 
 
B 

 
 
64 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton. 

 
 
34.30 

 
 
B 

 
 
30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton. 

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. 

 
34.70 

 
B 

 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter. 

 
34.70 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter. 

 
34.70 

 
B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter. 

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Gas-  och oljeplattformar 
   Verksamhetsgrupp   Skeppsvarv 
   VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL 
 
 
39.10-i 

 
 
B 

 
 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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39.10-i 

 
 
B 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
39.10-i 

 
 
B 

 
 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
39.10-i 

 
 
B 

 
 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
39.15 

 
B 

 
184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår. 

 
39.15 

 
B 

 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår. 

 
39.15 

 
B 

 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår. 

 
39.15 

 
B 

 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår. 

 
39.15 

 
B 

 
13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår. 

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

   Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 
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40.01 

 
B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. 

 
40.01 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. 

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

 
40.05-i och 
40.15 

 
 
B 

 
 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
40.05-i och 
40.15 

 
 
B 

 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp   Kärnkraft 

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   Verksamhetsgrupp   Förbränning 
 
 
40.40-i 

 
 
A 

 
 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
40.40-i 

 
 
A 

 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
40.50-i 

 
 
B 

 
 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
40.50-i 

 
 
 
B 

 
 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
 
40.50-i 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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40.50-i 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Vindkraft 

 
40.90 och 40.95 

 
B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs. 

 
40.90 och 40.95 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

 
40.90 och 40.95 

 
B 

 
6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land. 

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER 

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

50.1001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar. 

50.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

   Verksamhetsgrupp Hamnar 
   Verksamhetsgrupp   Flygplatser 

 
63.30 

 
A 

 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår. 
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73 

 
63.30 

 
A 

 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår. 

 
63.30 

 
A 

 
137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår. 

 
63.30 

 
A 

 
137 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. 

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar. 

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

 
 
90.10 och 90.11 

 
 
B 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter. 

 
 
 
90.10 och 90.11 

 
 
 
B 

 
 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter. 

 
 
 
90.10 och 90.11 

 
 
 
B 

 
 
 
30 

 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter. 

 
 
90.15-i 

 
 
B 

 
 
47 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 
   Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande 
 
 
90.405-i och 
90.406-i 

 
 
B 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.405-i och 
90.406-i 

 
 
B 

 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.405-i och 
90.406-i 

 
 
B 

 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
90.410 och 
90.420 

 
A/B 

 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

 
90.410 och 
90.420 

 
A/B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 

 
90.410 och 
90.420 

 
A/B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

 
90.410 och 
90.420 

 
A/B 

 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller 
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.430 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

 
 
90.435-i 

 
 
A 

 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.435-i 

 
 
A 

 
 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 
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75 

 
 
90.435-i 

 
 
A 

 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
90.440 

 
A 

 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

 
90.440 

 
A 

 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. 

 
90.440 

 
A 

 
137 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. 

 
90.450 

 
B 

 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår. 

 
90.450 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

   Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 
 
 
90.241-i 

 
 
B 

 
 
90 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.241-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

 
90.161 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

 
90.161 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

 
90.161 

 
B 

 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 
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76 

 
90.161 

 
B 

 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp   Deponering 

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

 
 
90.290-i 

 
 
A 

 
 
137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.300-i 

 
 
B 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.300-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.300-i 

 
 
B 

 
 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
90.310 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår. 

 
90.310 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

 
90.310 

 
B 

 
13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår. 

 
90.310 

 
B 

 
6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

 
 
90.320-i 

 
 
A 

 
 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 
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90.320-i 

 
 
A 

 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
90.330-i och 
90.340 

 
 
B 

 
 
30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp    Fartygsåtervinning 

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp   Förbränning 
 
 
90.180-i och 
90.181-i 

 
 
A 

 
 
306 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.180-i och 
90.181-i 

 
 
A 

 
 
90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
90.180-i och 
90.181-i 

 
 
A 

 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

90.190 och 
90.191 

 
B 

 
30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

 
90.200-i och 
90.201-i 

 
 
A 

 
 
137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.210-i och 
90.211-i 

 
 
B 

 
 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 
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90.210-i och 
90.211-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller 
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.212-i och 
90.213-i 

 
 
B 

 
 
47 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.212-i och 
90.213-i 

 
 
B 

 
 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller 
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
90.220 och 
90.221 

 
B 

 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. 

90.220 och 
90.221 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

90.382 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

 
 
90.408-i 

 
 
B 

 
 
13 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

90.480 och 
90.485 

 
A/B 

 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton. 

90.480 och 
90.485 

 
A/B 

 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton. 

 
90.500-i och 
90.510 

 
 
B 

 
 
137 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

 
90.30 och 90.50 

 
B 

 
13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 
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90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

 
 
90.454-i, 90.455 
och 90.457 

 
 
A 

 
 
227 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar. 

 
 
90.454-i, 90.455 
och 90.457 

 
 
A 

 
 
137 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.454-i, 90.455 
och 90.457 

 
 
A 

 
 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

 
 
90.454-i, 90.455 
och 90.457 

 
 
A 

 
 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

 
90.458 

 
B 

 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

 
90.458 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. 

 
90.458 

 
B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. 

 
90.458 

 
B 

 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

 
90.458 

 
B 

 
6 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4. 

   
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

 
90.100 

 
B 

 
64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

 
90.100 

 
B 

 
30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 
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90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

 
90.70 

 
B 

 
30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

 
90.70 

 
B 

 
13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

90.460 och 
90.470 

 
A 

 
71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 
90.119  

B 
 
137 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. 

 
90.119 

 
B 

 
64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår. 

 
90.119 

 
B 

 
30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår. 

 
90.119 

 
B 

 
13 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

 
B 

 
13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller 

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C Tim 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen tas tillsynstiden ut som timavgift 

   VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

 
92.10 

 
B 

 
13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält. 
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92.10 

 
B 

 
7 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält. 

   VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

   
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

   VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För skolor är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar. 
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Jämförelsedokument  
Ändringar i taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen 
 
Nuvarande lydelse Förslag på ny lydelse Kommentar 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd 
handläggningstid multiplicerad med timtaxan 
och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som 
föranleds av ett klagomål. 
 
Den företagare som har ansvaret för att 
lagstiftningen inte följs eller den företagare 
som äger eller ansvarar för produkterna vid 
den tid då den extra offentliga kontrollen 
genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och 
utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad 
och som har blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en 
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna 
bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd 
handläggningstid multiplicerad med timtaxan 
och för de faktiska kostnaderna för 
provtagning och analys av prover. 
 
I de fall den uppföljande kontrollen görs vid 
en planerad kontroll och handläggningen av 
den uppföljande kontrollen tar mindre än 15 
minuter tas ingen avgift ut för den uppföljande 
kontrollen. 
 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som 
föranleds av ett klagomål. 
 

Det andra stycket är ett tillägg för att 
tydliggöra när kommunen inte tar betalt för 
uppföljande kontroll. Detta efter 
rekommendation från länsstyrelsen efter deras 
revision. 
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 Den företagare som har ansvaret för att 
lagstiftningen inte följs eller den företagare 
som äger eller ansvarar för produkterna vid 
den tid då den extra offentliga kontrollen 
genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 
 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. I 
ärenden som rör registreringar tillämpas taxan 
på ärende som kommer in från och med detta 
datum. 
 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022. I 
ärenden som rör registreringar tillämpas taxan 
på ärende som kommer in från och med detta 
datum. 
 

Ändring av datum när taxan träder i kraft.  

 

 

 

Bilaga 1 till taxa för miljö- och bygglovsnämndensprövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Bilagan kompletteras med en förklarande text vad de olika avgiftsnivåerna står för. 

Avgiftsnivå Timmar 
Avgiftsnivå 1 2 tim 
Avgiftsnivå 2 3 tim 
Avgiftsnivå 3 4 tim 
Avgiftsnivå 4 8 tim 
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Bilaga 2 till taxa för miljö- och bygglovsnämndensprövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Aktuell lydelse 
      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.2001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar. 

90.2002 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar. 

 

Förslag ny lydelse 
      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.2001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar. 

90.2002 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar. 

 

 

Aktuell lydelse 
      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 
timmar. 

 

Förslag ny lydelse 
   

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.141 C Tim För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen tas tillsynstiden ut 
som timavgift 
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Taxa inom  
miljö- och hälsoskydds 
verksamhetsområde 

Miljö- och bygglovsnämnden     MBn § 
Kommunstyrelsen       Ks § 340 
Antagen av kommunfullmäktige     Kf § 174 

2019-11-11 
2019-11-21 
2019-12-12 

 117
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Inledning 
 
Kommunallagen 
 
Kommuner har en grundläggande rätt att ta ut avgifter för tjänster och 
nyttigheter. 
 

Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är 
skyldiga att tillhandahålla, får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag 
eller annan författning. (2 kap. 5 § KL)  

 
Självkostnadsprincipen 
 
För all kommunal verksamhet ska avgiftsuttaget grundas på 
självkostnadsprincipen.  
 

Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller 
landstinget tillhandahåller (självkostnaden). (2 kap. 6 § KL) 

 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksam-
het. Kostnaderna i det enskilda fallet har ingen betydelse för tillämp-
ningen av självkostnadsprincipen. 
 
Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att 
syftet med verksamheten inte får vara vinstgivande. Det totala 
avgiftsuttaget får under en längre tid inte överstiga de totala kostnaderna 
för verksamheten. (Petersén m.fl, Kommunallagen, kommentarer och 
praxis, 2006, s. 354). 
 
Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov 
till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, perso-
nalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, 
försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, 
kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens even-
tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nader bör också räknas med (prop. 1993/94:188 s. 85 och 2016/17:171 s. 
302). 
 
Likställighetsprincipen 
 
Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift 
ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig 
i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta 
ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma 
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handläggning. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera 
avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. 
Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (prop. 1993/94:188 s. 
87 och prop. 2016/17:171 s. 300 ). 

 
Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 
sakliga skäl för något annat. (2 kap. 3 § KL) 
  

 
Retroaktivitetsförbudet 
 
Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxan innan den börjar 
tillämpas. 
 

Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 
nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns 
synnerliga skäl för det. (2 kap. 4 § KL) 

 
Kommunfullmäktiges beslut om taxa  
 
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas anges i en taxa som beslutas 
av kommunfullmäktige. (2 kap. 5 § KL) 
 
Överklagande över kommunfullmäktiges beslut om taxa 
 
Kommunfullmäktiges beslut om att anta taxan kan överklagas enligt 
bestämmelserna om laglighetsprövning. Kommunfullmäktiges beslut 
behöver inte ha fått laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller 
från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte 
senare tidpunkt angivits. (13 kap. KL) 
 
Beslut om avgift i enskilda fall 
 
Miljö- och bygglovsnämnden är ansvarig nämnd för tillämpningen av 
taxan vid debitering i enskilda fall. 
 
I Härryda kommun har miljö- och bygglovsnämnden i särskild 
delegationsordning delegerat till tjänsteman att besluta om påförande av 
avgift i enlighet med denna taxa.  
 
Betalning av avgift  
 
Betalning av avgift ska ske inom den tid som anges i fakturan. Vid 
försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt bestämmelserna i 
räntelagen (1975:635). Avgifter kan tas ut i förskott. 
 
Avgiften ska beräknas enligt den taxa som gäller då ansökan inkommer. 
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Samtliga avgifter är beräknade i den svenska kronan (SEK). 
 
Mervärdesskatt 
 
Mervärdesskatt tas endast ut på avgifter för tjänster av servicekaraktär, 
exempelvis undersökningar, utredningar eller mätningar, som utförs på 
uppdrag och som inte är myndighetsutövning. 
 
Indexuppräkning 
 
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) hemsida i oktober månad 
varje år. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt livsmedelslagen 
 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet 
enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Timavgift för registrering av anläggning, se 6§ 
• Fast årlig kontrollavgift, se 7§ 
• Timavgift för uppföljande kontroll som inte var planerad, se 8§ 
• Timavgift för utredning av klagomål, se 8§ 
• Timavgift för exportkontroll, se 9§ 
• Timavgift för importkontroll, se 10§ 
• Timavgift för offentlig kontroll i övrigt, se 11§ 

 
För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i 
övrigt, beredning i övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, 
information och liknande verksamhet som behövs för kontrollen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 
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4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får miljö- och bygglovsnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa. 

5 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 
 

Avgift för registrering 

6 § 

För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsanläggning tas 
timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerat med 
timtaxan. 

Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen. 
 

Avgift för kontroll 

7 § Fast årlig kontrollavgift 
För normal offentlig kontroll av en livsmedelanläggning ska en fast årlig 
kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som miljö- och 
bygglovsnämnden tilldelar verksamheten. Kontrolltiden bestäms genom 
en klassning av verksamheten enligt bilaga 1. 

Den fasta årliga kontrollavgiften beräknas genom att tilldelad kontrolltid 
multipliceras med timtaxan. 

Om en tillämpning av denna paragraf skulle medföra att kontrolltiden för 
en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska 
kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen 
istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov.  

Fast årlig kontrollavgift gäller kalenderår och ska betalas i förskott. 
Årsavgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för 
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande 
kalenderåret. 

I den fasta avgiften ingår handläggning av planerade kontroller. 
Handläggningen omfattar förberedelser och genomförande av kontrollen, 
efterarbete i form av dokumentation och upprättande av kontrollrapporter 
samt upprättande av beslut med anledning av brister som konstaterats vi 
planerade kontroller. 

Den fasta årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller driver 
verksamheten (livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början. Den som 
enligt 6 § i denna taxa ska betala en avgift för registrering ska dock 
betala den årliga kontrollavgiften från och med kalenderåret efter det att 
verksamheten registrerats. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter 
det år som verksamhetsutövaren visat nämnden att anläggningen har 
upphört. 

8 § Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 
var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att 
bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, 
tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid multiplicerad med 
timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 
prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål. 

Den företagare som har ansvaret för att lagstiftningen inte följs eller den 
företagare som äger eller ansvarar för produkterna vid den tid då den 
extra offentliga kontrollen genomförs ska betala de kostnader som den 
extra offentliga kontrollen medför. 

9 § Avgift för exportkontroll 

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § 
betala en timavgift för sådan särskild kontroll och utfärdande av 
exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan.
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10 § Avgift för importkontroll 

Importör eller dennes ombud ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 
7 § betala en timavgift samt de faktiska kostnaderna för provtagning och 
analys av prover för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som 
förordningen kompletterar. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

11 § Avgift för övrig offentlig kontroll 

För övrig offentlig kontroll tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU: s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för övrig offentlig kontroll ska betalas av den som bedriver eller 
tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 
 

Verkställighetsfrågor mm 

12 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

13 § 
Av livsmedelslagen framgår att kommunal nämnd får besluta att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. I ärenden som rör registreringar 
tillämpas taxan på ärende som kommer in från och med detta datum. 

 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och bygglovsnämndens prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av 
miljöbalken eller med anledning av EU: s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. 

Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden: 

• Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområden mm, 7 
kap. MB 

• Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB 
• Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 

kap. MB 
• Vattenverksamheter, 11 kap. MB 
• Kemiska produkter mm, 14 kap. MB 
• Avfall och producentansvar, 15 kap. MB 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell 
enligt bland annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader 
m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som 

• Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökan, se 7§ 
och bilaga 2 

• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid vid prövning av 
tillstånds- och dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, 
se 7§ och bilaga 2 

• Fast avgift för hantering av anmälan, se 8§ och bilaga 2 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid på grund av 

anmälan av verksamhet eller åtgärd, se 8§ och bilaga 2 
• Fast årlig tillsynsavgift, se 9§ och bilaga 3 
• Timavgift för faktiskt nedlagd handläggningstid för tillsyn som 

inte omfattas av fast årlig tillsynsavgift, se 9§ 
• Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning 

och tillsyn, se 7 och 8§§ 
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För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

Avgift för prövning 

7 § 
Avgift för prövning ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för prövning tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. 
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Avgift för prövning ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller 
godkännande. 

Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

Avgift ska betalas även om ansökan avslås, avskrivs eller avvisas. 

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas 
av miljö- och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta 
nämndens faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för 
sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

Avgift för tillsyn 

8 § Anmälan 
Avgift för anmälan ska betalas enligt bilaga 2. 

Där inte en fast avgift tas ut för anmälan tas timavgift ut genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen 
har påbörjats. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet som hanteras av miljö- 
och bygglovsnämnden är sökande också skyldig att ersätta nämndens 
faktiska kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga 
som har tillkallats av nämnden och för kungörelse i ärendet.  

9 § Fast årlig tillsynsavgift 
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala fast årlig tillsynsavgift som 
baseras på den tillsynstid som miljö- och bygglovsnämnden tilldelar 
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynstiden framgår av 
bilaga 3.  

Den fasta årliga tillsynsavgiften räknas fram genom att tilldelad 
tillsynstid multipliceras med timtaxan. 

För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften 
baseras på vad som föreskrivs i tillståndsbeslut om tillåten 
produktionsvolym eller motsvarande. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Om verksamheten eller anläggningen inte 
kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig tillsynsavgift betalas från och 
med det år som följer efter det att verksamheten påbörjats eller att 
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anläggningen tagits i drift. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs 
eller anläggningen är i drift.  

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 
 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

10 § Avgift för övrig tillsyn 
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, 
föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en 
fast årlig tillsynsavgift istället ska betalas. Timavgiften beräknas genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
 
11 § Avgiftsskyldig 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten 
eller ansvarar för anläggningen. 

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader 
eller den som tillsynen riktas mot. 

Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller 
åtgärden. Om nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska 
dessa betalas av den som gjort anmälan. 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
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Verkställighetsfrågor mm 

11 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

12 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds 
beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken. 

13 § 
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får 
besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

14 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. När det gäller ansökningar och 
anmälningar tillämpas taxan på ärende som kommer in efter detta datum. 

 

Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan 
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
verksamhet enligt lagen om foder och 
animaliska biprodukter 
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av denna lag samt de EU-bestämmelser som 
kompletteras av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan samt för de 
faktiska kostnaderna för provtagning och analys. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiften ska betalas av den företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter och vars verksamhet kontrolleras. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt alkohollagen  

 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
alkohollagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen avseende 
försäljning och servering av folköl. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan.
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3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver handel eller servering enligt 
lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
 
Inledande bestämmelser 

1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som en fast årlig avgift omfattande två 
timmars handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

I den fasta avgiften ingår: 

• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, 
förberedelser inför och restid i samband med inspektionerna, 
upprättande av inspektionsprotokoll och andra skrivelser samt 
registerhantering. 

I den fasta avgiften ingår inte: 

• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att 
verksamhetsutövaren inte följer förelägganden eller förbud 

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i 
verksamheten eller handläggning av klagomål 
 

För sådan handläggning som inte ingår i den fasta avgiften tas timavgift 
ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt samt föredragning. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som 
följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller att anmälan har gjorts. Årsavgiften ska därefter betalas med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 
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Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska 
betalas, tas timavgift ut för faktiskt nedlagd handläggningstid 
multiplicerat med timtaxan. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver detaljhandel enligt lagstiftningen. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 
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Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter meddelade med stöd 
av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden.
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6 §  

Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskild person. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020. 

Page 502 of 781



 
 

  23 

Taxa för miljö- och bygglovsnämndens 
tillsyn enligt strålskyddslagen  
 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för miljö- och bygglovsnämndens tillsyn enligt 
strålskyddslagen samt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som timavgift ut genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

För handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd timavgift tas ut 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med en 
och en halv timtaxa. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare 
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt, föredragning, beslut samt rådgivning, information och liknande 
verksamhet som behövs för tillsynen. 

3 § 
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

• Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade 
• Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och 

överlämnande till nästa instans samt yttrande i överklagat ärende 
• Handläggning av ansökan om utdömande av vite 

 
4 § 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller 
åtgärdens art, omfattning, kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller 
övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller 
efterskänkas. 

5 § 
Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i 
enskilda ärenden fattas av miljö- och bygglovsnämnden. 

6 §  
Miljö- och bygglovsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
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Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på 
SKL´s webbsida i oktober månad. Utgångspunkten för 
indexuppräkningen är oktober 2020. 

7 § 
Avgiftsskyldig är den som bedriver verksamhet enligt strålskyddslagen 
och omfattas av kommunal tillsyn samt de som anmäler verksamhet där 
kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten. 

8 § 
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härryda kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

9 § 
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2020.  
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Så beräknas den årliga kontrollavgiften 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning för varje verksamhet. Riskbedömningen utgår från en 
modell som består av tre moduler: 

• Riskmodulen värderar olika riskfaktorer som är kopplade till verksamheten i livs-
medelsanläggningen. Modulen ger en riskklass och en initial kontrolltid.

• Informationsmodulen ger ett kontrolltidstillägg för kontroll av information och märkning, samt av
spårbarhets- och återkallelserutiner.

• Erfarenhetsmodulen bedömer hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedels-
lagstiftningen, det vill säga resultatet av den kontroll som tidigare gjorts på anläggningen. Modulen
ger en erfarenhetsklass och en tidsfaktor som justerar kontrolltiden uppåt eller nedåt.

Beräkning av den årliga kontrollavgiften steg för steg 
Läs av riskpoängen i riskmodulen under steg 1, 2 och 3.  
Steg 1. Riskmodulen - typ av verksamhet och livsmedel  

Exempel Riskpoäng 
HÖGRISK 
Bearbetning av rått kött/fjäderfä eller opastöriserad mjölk. Nedkylning. Groddning. 
Konservering av animaliska eller vegetabiliska produkter.  

45 

MELLANRISK  
Bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg* eller 
pastöriserad mjölk. Beredning/bearbetning av vegetabilier. 
Beredning/styckning/malning av rått kött. Återuppvärmning. Varmhållning. 
Vattenverk som försörjs av ytvatten eller ytvattenpåverkat grundvatten** 

35 

LÅGRISK  
Kylförvaring. Upptining. Manuell hantering av glass. Transport av kylvaror och 
kyld mat. Infrysning och/eller blanchering. Tillverkning av sylt/saft/marmelad. 
Tillverkning av kosttillskott. Vattenverk som försörjs av opåverkat grundvatten. 
Distributionsanläggning (vatten).  

15 

MYCKET LÅG RISK  
Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring. Hantering av frysta 
livsmedel. Uppvärmning av fryst, färdiglagad mat. Bakning. Tillverkning av 
förpackat vatten, öl, läsk, godis, strösocker, rostning av kaffe, malning av mjöl. 

5 

*pastöriserad äggmassa eller råa ägg producerade i Sverige, Finland eller Norge. Bearbetning av råa ägg från
andra länder klassas som högrisk.
**gäller vid följande halter av mikroorganismer i råvattnet: E. coli/Enterokocker: ≤10 per 100ml, Koliforma
bakterier: 1-100 per 100 ml. Vid högre halter placeras vattenverken i högrisk.

Steg 2. Riskmodulen - produktionsstorlek 
Storlek Portioner per dag 

(storhushåll)  
Antal 

årsarbetskrafter  
(butiker, grossister) 

Ton utgående 
produkt (industri) 

Riskpoäng 

Mycket stor > 250 000 - > 10 000 55 
Stor > 25 000 – 250 000 > 30 > 1000 – 10 000 45 

Mellan > 2500 – 25 000 > 10 - 30 > 100 – 1000 35 
Liten > 250 – 2500 > 3 - 10 > 10 – 100 25 

Mycket liten 
(1)  

> 80 – 250 > 2 - 3 > 3 – 10 15 

Mycket liten 
(2)  

> 25 – 80 > 1 - 2 > 1 – 3 10 

Ytterst liten ≤ 25 ≤ 1 ≤ 1 5 

Bilaga 1: Så beräknas den årliga kontrollavgiften
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Steg 3. Riskmodulen - konsumentgrupp  
Verksamheter som producerar livsmedel som huvudsakligen är avsedda att konsumeras av 
personer som tillhör känsliga konsumentgrupper tilldelas 10 extra riskpoäng. Till känsliga 
konsumentgrupper räknas 

• barn under 5 år 
• personer med nedsatt immunförsvar 
• personer med överkänslighet mot livsmedel 

  
Steg 4. Riskklass och initial kontrolltid  
Lägg ihop riskpoängen från de tre första stegen för att få fram riskklass och initial kontrolltid.  

Riskpoäng  Riskklass  Initial kontrolltid (timmar)  
> 100  1  26  

90  2  20  
80  3  14  
70  4  10  

60-65  5  6  
55  6  4  

40-50  7  2  
≤ 30  8  1  

 

Steg 5. Informationsmodulens kontrolltidstillägg 
Läs av om verksamheten ska tilldelas ett kontrolltidstillägg.  
Orsak till 
kontrollbehov vid 
anläggning  

Storlek  
(enligt tabell i steg 2)  

Kontrolltidstillägg 
(timmar)  

Exempel  

Utformar märkning 
samt 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

8  
6  
2  

Industri utan 
huvudkontor  
Importör  
Butik med egen 
tillverkning  

Utformar märkning 
men märker eller 
förpackar inte  

Oberoende av storlek  Anpassas av 
myndigheten efter 
behov  

Huvudkontor  
Importör som tar in 
färdigmärkta livsmedel  
Matmäklare  

Utformar inte 
märkning men 
märker/förpackar 
livsmedel  

Mycket stor samt stor  
Mellan och liten  
Mycket liten (1,2) och 
ytterst liten  

4  
3  
1  

Butiker som märker men 
får märkningsunderlag  

Utformar presentation 
men märker/förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  1  Restauranger, caféer  

Utformar inte 
presentation, utformar 
inte märkning och 
märker eller förpackar 
inte  

Oberoende av storlek  0  Butiker med förpackade 
livsmedel  
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Steg 6. Erfarenhetsmodulens tidsfaktor 
De tre erfarenhetsklasserna A, B och C speglar kontrollbehovet enligt: 

A    Minskad kontroll i förhållande till normalläget 
B   Normalläget 
C  Förstärkt kontroll i förhållande till normalläget 
 
Erfarenhetsklass B är normalfallet och utifrån den ökas eller minskas tiden med 50%: 
Erfarenhetsklass  A  B  C  
Tidsfaktor  0,5  1  1,5  

 
Kriterier som nämnden tar hänsyn till vid inplacering i erfarenhetsklass:  
Erfarenhetsklass A 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så bra förfaranden för att producera säkra 
livsmedel att kontrollen och därmed frekvensen kan minskas.  

Kriterier: 

  

• Kontrollmyndigheten har granskat stora delar av företagets förfaranden för att 
producera säkra livsmedel. Förfarandena är väl implementerade i 
verksamheten och myndigheten har genom verifierande kontroller konstaterat 
att det följs. Livsmedelsföretagaren arbetar för att tidigt själv upptäcka brister 
i systemet och i verksamheten. Åtgärder vidtas omgående då brister upptäcks. 

• Myndigheten har endast noterat någon enstaka avvikelse eller ett fåtal mindre 
brister (iakttagelser) vid kontroll på anläggningen. Livsmedelsföretagaren 
åtgärdar dem omgående då myndigheten påpekar det. Avvikelserna är inte 
återkommande. 

Erfarenhetsklass B 

Normalläget. Alla nya anläggningar placeras i erfarenhetsklass B. 

Kriterier: 

  

• Livsmedelsföretagarens egna förfaranden för att producera säkra livsmedel 
bedöms fungera trots mindre brister. Vid verifierande kontroller visar det sig 
att systemet trots allt fungerar bra i praktiken och har bra effekt. 

• Myndigheten noterar några avvikelser vid kontrollen, och 
livsmedelsföretagaren åtgärdar det kontrollmyndigheten har noterat och 
påpekat.  

Erfarenhetsklass C 

Myndigheten bedömer att anläggningen har så stora brister i sina förfaranden för att producera 
säkra livsmedel att de inte fungerar i praktiken och inte ger den effekt som behövs, varför den 
offentliga kontrollen måste förstärkas. Om en sanktion har utfärdats har den föranletts av 
mycket allvarliga avvikelser eller så har upprepade avvikelser inte åtgärdats. Har en sanktion 
utfärdats kommer ytterligare kontrollinsatser att behövs. Behovet av planerad kontroll ökar 
därför på den anläggningen.  

Kriterier: 

  

• Beslut om sanktion till exempel föreläggande har fattats grundat på att 
livsmedelsföretagaren inte uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. 

• Ett flertal avvikelser har noterats, företaget saknar förfaranden för att 
producera säkra livsmedel eller så följs de inte. Extra kontroll har utförts, 
några av avvikelserna är kvarstående. Livsmedelsföretagaren åtgärdar inte de 
brister myndigheten noterat och påpekat. 
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Steg 6. Slutlig kontrolltid  
Lägg ihop kontrolltiden från Steg 4 med eventuellt kontrolltidstillägg från Steg 5. Multiplicera med 
erfarenhetsklassens tidsfaktor för att få fram den årliga kontrolltiden.   

 

Exempel för en restaurang:  

Steg 1: 45 riskpoäng för högrisk (tillagar rätter från rått kött, nedkylning) 

Steg 2: 10 riskpoäng för storlek Mycket liten 1 (60 portioner/dag) 

Steg 3: 0 riskpoäng eftersom de inte riktar sig till någon känslig konsumentgrupp 

Steg 4: Sammanlagt blir det 55 riskpoäng som innebär riskklass 6. Den initiala kontrolltiden blir 4 
kontrolltimmar. 

Steg 5: Kontrolltidstillägg på 1 timme eftersom de utformar en meny. 

Steg 6: Kontrollbehovet bedöms ligga inom normalläget vilket ger erfarenhetsklass B. 

Steg 7: Kontrolltiden blir (4 + 1) x 1 = 5 timmar 

Kontrolltiden som fås fram är en rekommenderad årlig kontrolltid. Inom en 3-årsperiod ska 
verksamheterna ha fått kontroll som i genomsnitt per år motsvarar den framräknade kontrolltiden.  
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Beskrivning Lagrum Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omattande 1-5 borrhål) för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda 
människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2. 

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning (omfattande fler än 5 borrhål) 
för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller 
grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
skydda människors hälsa eller miljön och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av luftvärmepump 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, 
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, per spridningstillfälle.

40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Taxebilaga 1
Bilaga 2: Avgifter för prövning och hantering av anmälan
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Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande 1-5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 
(omfattande fler än 5 borrhål) för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

18 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om inrättande av luftvärmepump enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter 
för människors hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 
annan orenlighet inom område med detaljplan eller 
intill sådant område enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 och 42 § § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift
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Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa.

40 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd, 9 kap 12 § 
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 
strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 
till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 
denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 
19 § förordningen 
(1998:1388) om 
vattenverksamhet,  
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa om 
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Timavgift

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa och som 
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 29 § p 2 miljötillsyns-
förordningen (2011:13), 26 
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälan
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Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Timavgift

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Timavgift
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Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Timavgift

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 
utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 
2 kap 8 § miljötillsyns
förordningen (2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
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Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Timavgift

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 
miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Timavgift

Tillsyn
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Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Timavgift
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 40
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 40
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 40
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 40
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 40
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 40
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 40 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Bilaga 3: Avgifter för tillsyn
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10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning i 
vattenområde.

11.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för utvinning 
på land.

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.
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13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.

13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror
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15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror
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15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 
15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
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15.230 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.
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17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR

21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 
anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 
sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 
verksamheten har blekeri. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 
blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

21.10-i A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 
anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 
200 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40 B 47 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION
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22.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 
megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 megawatt 
men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 
men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 
megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 
mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 
en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.30-i A 306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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24.38-i och 
24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.
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26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140 B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
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27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
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27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Page 540 of 781



27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.
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27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.
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28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50 A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 
men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.
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39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15 B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning
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40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar
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40.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.1001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

50.2001 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 
verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 
kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 
100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 
000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN
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90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 
personer eller som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.2001 U 6 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 
timmar.

90.2002 U 3 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 
timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
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90.410 och 
90.420 A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420 A/B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 
90.181-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.
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90.180-i och 
90.181-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510 B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.
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90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 
90.470 A 71 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För skolor är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 356  Dnr 2021KS514 

Exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Förbo AB. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar kommunstyrelsen åt 
samhällsbyggnadschef och mark- och exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2017 § 178 planbeskedsansökan för del av Råda 
1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 och uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan genom 
exploatörsdriven detaljplaneprocess. 
  
Förslag till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 har upprättats. Förvaltningen 
har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som ska reglera ansvarsfördelning, 
kostnadsfördelning och åtaganden mellan kommun, Härryda Vatten och Avfall AB och 
exploatör vid genomförande av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens 
antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens åtaganden enligt detta 
avtal är att anse som rimliga i förhållande till exploatörens nytta av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet har utformats så att exploatören ska finansiera alla de kostnader som 
kommunen med stöd av antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. 
PBL kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
  
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige, 
Härryda Vatten och Avfall ABs styrelse och Förbo ABs styrelse samt att detaljplanen fått laga 
kraft. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Exploateringsavtal 
 Överenskommelse om fastighetsreglering 
 Lägeskarta 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Robin Axelsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-06   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS514 250 

 

 

Exploateringsavtal för detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda 
kommun och Förbo AB. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet uppdrar 
kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2017 § 178 planbeskedsansökan 
för del av Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 och uppdrog åt 
förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. 
 
Förslag till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 har 
upprättats. Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som 
ska reglera ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan 
kommun, Härryda Vatten och Avfall AB och exploatör vid genomförande 
av detaljplanen. Avtalet har tagits fram med stöd av kommunens antagna 
riktlinjer för exploateringsavtal samt enligt bestämmelserna i 6 kap. plan- 
och bygglagen (2010:900) PBL. Parterna är överens om att exploatörens 
åtaganden enligt detta avtal är att anse som rimliga i förhållande till 
exploatörens nytta av detaljplanen. Exploateringsavtalet har utformats så att 
exploatören ska finansiera alla de kostnader som kommunen med stöd av 
antagna riktlinjer för exploateringsavtal samt bestämmelserna i 6 kap. PBL 
kan ålägga exploatören för detaljplanens genomförande. 
 
Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunfullmäktige, Härryda Vatten och Avfall ABs styrelse och Förbo 
ABs styrelse samt att detaljplanen fått laga kraft. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
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 Exploateringsavtal 
 Överenskommelse om fastighetsreglering 
 Lägeskarta 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade den 5 februari 2017 § 178 planbeskedsansökan 
för del av Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 och uppdrog åt 
förvaltningen att upprätta detaljplan genom exploatörsdriven 
detaljplaneprocess. 
 
Förslag till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 har 
upprättats. Förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal som 
ska reglera ansvarsfördelning, kostnadsfördelning och åtaganden mellan 
kommun, Härryda Vatten och Avfall AB och exploatör vid genomförande 
av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtal 
Exploateringsavtalet reglerar ansvar, kostnadsfördelning och åtaganden 
mellan kommunen, Härryda Vatten och Avfall AB och exploatören vid 
genomförandet av detaljplanen. Kommunen ska bygga ut allmän platsmark. 
Utbyggnad av allmän plats samt alla övriga kostnader förenade med 
genomförandet av detaljplanen bekostas av exploatören. Härryda Vatten och 
Avfall AB ska bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar inom 
området. 

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Inom planområdet övergår en yta från att vara allmän plats till kvartersmark 
(Aspgården). Ytan ägs av kommunen och ska övergå till exploatören. 
Separat överenskommelse har upprättats och vid fastighetsregleringen ska 
lantmäteriet besluta om ersättning för ytan. 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Ria Andersson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
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Datum:  09.7.2021

Lägeskarta
 

1:15 000

±

0 0,5 1 [km]Skala
Sektorn för Samhällsbyggnad, Härryda kommun. Kartan har ej rättsverkan. Fastighetsgränser och lednings-
information kan ha ett ungefärligt läge i kartan. För exakt ledningsinformation, kontakta Ledningskollen.Page 578 of 781
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 357  Dnr 2018KS175 

Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, 
bostäder i Säteriet, Härryda kommun  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun.   
  

Reservation  
Patrik Linde (S), Robert Langholz (S) och Ulla-Karin Johansson (S) reserverar sig mot 
beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade planbeskedsansökan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 
den 5 februari 2018 § 47 samt uppdrog åt förvaltningen att upprätta detaljplan för området 
som byggherredriven detaljplaneprocess. Därefter har planhandlingar upprättats och samråd 
samt granskning genomförts. 
  
Planområdet är beläget i Säteriet vid Platåvägen mellan Ekgården, Bokgården och 
Björkgården. Planområdet omfattar cirka 2,4 hektar.  
  
Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak i 
flerbostadshus. Syftet är även att öka servicen i området och tillskapa möjligheten att uppföra 
en ny förskola samt ett eller flera parkeringshus. Flerbostadshus medges huvudsakligen i 3–5 
våningar och radhus i 3 våningar. 
  
I gällande översiktsplan, ÖP2012 redovisas Säteriet som utbyggnadsområde för bostäder på 
kort sikt, inom 10 år. Förslaget bedöms överensstämma med översiktsplanen och vara lämplig 
markanvändning enligt plan- och bygglagen (2010:900) PBL och miljöbalken 3 kap. 
Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
  
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringsavtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner Exploateringsavtal mellan Härryda kommun och Förbo 
AB samt att kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadschef och mark- och 
exploateringschef att underteckna exploateringsavtalet under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner avtalet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att minska exploateringsgraden och i andra hand att kommunstyrelsen avslår 
Per Vorbergs förslag. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Patrik Lindes förslag om avslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår, beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet 
idag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
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 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 9 ja-röster, 3 nej-röster och 1 avstår, bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 357 
Ärende: Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95, bostäder i 
Säteriet, Härryda kommun,  2018KS175 
 
Omröstningslista 2 

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   
Ronny Sjöberg (C), 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 
Resultat 9 3 1 

Omröstningslista 3 

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   
Ronny Sjöberg (C), 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 
Resultat 9 3 1 
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Bilaga 1 till protokollet, kommunstyrelsen 2021-10-21 § 357 

 

Reservation:  

§11 KS den 21 oktober, Antagande av detaljplan för fastigheten Härryda Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95   

Vi anser att säteriet är ett område med höga värden som behöver bevaras. Vidare anser vi att man 
inte bör förtäta områden på ett sådan sätt att attraktiviteten i området försämras. En förtätning skall 
leda till ett förbättrat område.  
Vi yrkade på att i första hand återremittera för att minska exploateringsgraden i andra hand avslag. 
Detta gjorde vi då vi anser att den föreslagna förtätningen har för hög exploateringsgrad. VI tycker 
man skall förtäta men att man skall göra det mer balanserat.  

Risken med denna förtätning är att man minskar attraktiviteten på säteriet och skapar ett område 
där hyresrätter blir svårare att hyra ut den dag då bostadsmarknaden vänder.  
Vi vill se Säteriet som ett attraktivt område, både nu och i framtiden. 

Därför väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna: 

Patrik Linde

Page 5 of 5Page 584 of 781



 1(4) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Therese Axenborg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-15   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2018KS175 219 

 

 

Antagande av detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95, bostäder i Säteriet, Härryda kommun  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 
1:95, bostäder i Säteriet, Härryda kommun.   
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beviljade planbeskedsansökan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95 den 5 februari 2018 § 47 samt uppdrog åt förvaltningen 
att upprätta detaljplan för området som byggherredriven detaljplaneprocess. 
Därefter har planhandlingar upprättats och samråd samt granskning 
genomförts. 
Planområdet är beläget i Säteriet vid Platåvägen mellan Ekgården, 
Bokgården och Björkgården. Planområdet omfattar cirka 2,4 hektar.  
Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, 
i huvudsak i flerbostadshus. Syftet är även att öka servicen i området och 
tillskapa möjligheten att uppföra en ny förskola samt ett eller flera 
parkeringshus. Flerbostadshus medges huvudsakligen i 3–5 våningar och 
radhus i 3 våningar. 
I gällande översiktsplan, ÖP2012 redovisas Säteriet som utbyggnadsområde 
för bostäder på kort sikt, inom 10 år. Förslaget bedöms överensstämma med 
översiktsplanen och vara lämplig markanvändning enligt plan- och 
bygglagen (2010:900) PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att 
någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. 
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringsavtalet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 september 2021 
 Plankarta med bestämmelser 
 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning med genomförande 
 Samrådsredogörelse 
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 Granskningsutlåtande 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beviljade planbeskedsansökan för Råda 1:7, 1:8 och 
Kindbogården 1:95 den 5 februari 2018 § 47 samt uppdrog åt förvaltningen 
att upprätta detaljplan för området som byggherredriven detaljplaneprocess. 
Därefter har planhandlingar upprättats och samråd genomförts mellan  
30 april–23 maj 2019. Granskning genomfördes mellan 7 maj–1 juni 2021. 
 
Läge och befintliga förhållanden 
Planområdet är beläget i Säteriet i Mölnlycke, söder om Boråsvägen, ca 1,5 
kilometers gångavstånd från Mölnlycke centrum. Planområdet avgränsas av 
Ekgården i norr, befintliga flerbostadshus i tre plan uppförda under 1970-
talet i väster och öster samt i söder av Bokgården och Björkgården. Plan-
områdets areal är cirka 2,4 hektar.  
Söder om området finns skola och förskola. Norr om områden har bebygge-
lsen under senare år med flerbostadshus, parhus och en förskola tillkommit. 
Mot sydväst har detaljplan tagits fram för äldreboende och flerbostadshus 
vilket nu är under genomförande. Platåvägen som trafikförsörjer hela 
Säteriet, går genom centrala delen av planområdet. Längs vägen finns två 
hållplatser i centrala delen samt vid vändplatsen i södra delen. Från 
Platåvägen löper fyra angöringsvägar ut till parkeringsdäck med två 
våningar i souterräng. Gångtrafik rör sig i huvudsak på trottoarer längs 
Platåvägen och angöringsgatorna. Mellan parkeringsdäcken och vägarna 
finns grönytor med gräs och uppvuxna träd.   
 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i 
huvudsak i flerbostadshus, i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns 
översiktsplan och aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Syftet med planen är 
att profilera området med hållbara mobilitetslösningar samt sammanlänka 
den nya bebyggelsen med övriga Säteriet och tillföra området gena, tydliga 
och trafiksäkra förbindelser. Den nya bebyggelsen ska möjliggöra fler 
boendeformer och ska hålla en god kvalitet som anpassas till området i 
volym och höjd. 
Syftet med detaljplanen är även att öka servicen i området och att möjlig-
göra ny förskola samt möjlighet att uppföra ett parkeringshus gemensamt 
för området och/eller parkeringsdäck under bostadskvarteren. 
 
Planförslaget 
Planförslaget innebär att en förskola med fyra avdelningar samt ca 300 
lägenheter i form av flerbostadshus och radhus i tre våningar kan uppföras 
öster och väster om Platåvägen. De nya flerbostadshusen tillåts i huvudsak 
uppföras i tre till fem våningar. I den sydvästra delen, vid Platåvägens vänd-
plats medges en sjätte våning i en av huskropparna i anslutning planerade 
bostäder och äldreboende inom Råda 1:9. Den nya bebyggelsen länkas mot 
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befintliga lamellhus i 3 våningar genom radhus i två plan med en indragen 
tredje våning. De nya kvarteren öppnar sig mot befintlig bebyggelse. Större 
valmöjligheter med fler lägenhetsstorlekar, boendeformer och en blandning 
av gammalt och nytt skapar möjlighet för mångfald och möten mellan 
människor. 
Öster och väster om föreslagen bebyggelse planeras för två nya gårdsgator i 
nordsydlig riktning. Platåvägen breddas för att inrymma dubbla trädrader 
samt gång respektive gång- och cykelväg på var sida om vägen. I östvästlig 
riktning mellan kvarteren planeras för gångstråk som kopplar samman de 
nya bostäderna med befintlig bebyggelse intill och ökar genomsilningen av 
människor inom området. 
Detaljplanen var föremål för samråd under perioden 30 april–23 maj 2019. 
Samrådshandlingar sändes till remissinstanser och var tillgängliga i 
kommunhuset samt på kommunens hemsida. Informationsmöte anordnades 
i Råda Rum. Detaljplanen har därefter varit föremål för granskning  
7 maj– 1 juni 2021. Granskningshandlingar sändes till remissinstanser och 
fanns tillgängliga i kommunhuset och på kommunens hemsida. 
 
Inkomna synpunkter 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas om den antas. Trafikverket delar kommunens bild om att 
utbyggnaden i Säteriet i sig inte bidrar till att kapaciteten i Mölnlyckemotet 
överstigs. Kapacitetsgränsen närmar sig dock på Säterivägen. Lantmäteriet 
framförde synpunkter på plankartan, som de anser bör justeras. SGI har inga 
erinringar. 
Härryda Energi vill ha ökat avstånd till andra byggnader i vissa lägen och 
motsätter sig krav på vegetationstak. Kommunala pensionärsrådet anser att 
de finns behov av ytterligare äldreboenden. Mindre lägenheter vid områdets 
centrum kan utformas för trygghetsboende. Västtrafik planerar för el-
busstrafik och framför synpunkter på busshållplatsens läge. 
Under samrådstiden inkom 29 yttranden från boende inom Säteriet. Under 
granskningen inom yttranden från 86 boende i Säteriet och 5 personer 
utanför området. De boende inom Säteriet vill att grönskan och naturvärden 
bibehålls. De framför frågor om kapacitet i skolor och förskolor. Det finns 
önskemål om fler butiker, café m.m. Flera yttranden har klagomål på skötsel 
av återvinningsstationer, och befarar att detta kan komma att öka med fler 
boende. Flera är oroliga över kriminell verksamhet, som också befaras öka. 
Med fler boende befaras trygghet försämras. Byggverksamhet har pågått 
under lång tid, och planens genomförande förlänger störningarna. Mer 
bebyggelse, ökad befolkning och minskad grönska befaras minska trivseln. 
Mer trafik ökar buller och kan medföra fler olyckor. Tillståndsparkering 
befaras ge svårighet att hitta parkering och öka avståndet till den egna 
bostaden. Priset på parkering förväntas öka. Brist befaras för VA-nätet och 
fiber. Boende utanför Säteriet har främst synpunkter på trafik i huvudnätet. 
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Överensstämmelse med översiktsplanen  
I gällande översiktsplan, ÖP2012, antagen av kommunfullmäktige den 18 
juni 2012, redovisas Säteriet som utbyggnadsområde för bostäder på kort 
sikt, inom ca 10 år. I översiktsplanen anges att kommunen tillsammans med 
bostadsföretaget Förbo studerar möjligheten att förtäta Säteriet samt att 
komplettera bostadsutbudet med fler boende- och upplåtelseformer.  
Detaljplanen är i överensstämmelse med översiktsplanen. Förslaget bedöms 
vara lämplig markanvändning enligt PBL och miljöbalken 3 kap. Förslaget 
medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. 
överträds. 
 
Avtal ock ekonomi 
En förutsättning för antagandet av detaljplanen är att kommunfullmäktige 
godkänner exploateringsavtalet. Avtalen reglerar att exploatören bekostar 
utbyggnaden av allmän platsmark. 
 
Revideringar efter granskningen 
Revideringar av redaktionell karaktär har gjorts efter granskningen. Dessa 
bedöms inte ge krav på ny granskning. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att detaljplanen följer kommunens översiktsplan,  
ÖP2012 och övriga kommunala styrdokument samt att planen säkerställer 
en god boendemiljö. 
 
 
 
 
 
 
Anders Ohlsson Therese Axenborg 
Samhällsbyggnadschef T.f. plan- och bygglovschef  
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Användningsgräns

Egenskapsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

Allmän plats  (PBL 4 kap 5 §)

Gata

B Bostäder

Kvartersmark (PBL 4 kap 5 §)

MARKANVÄNDNING

GATA

C1
Lokaler för centrumändamål tillåts endast i
entréplan

(P1)

Förskola

(P2) Parkering tillåts under entréplan och gård

GRÄNSBETECKNINGAR

(S1)
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E1 Transformatorstation
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Planhandlingarna består av:
- Plankarta
- Illustrationskarta
- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Preliminär fastighetsförteckning

Instans

KS

KF

Uppdrag

Antagen

Vunnit laga kraft

2018-02-05 § 47

Datum

Therese Axenborg
T.f. Verksamhetschef Plan och Bygglov

i Mölnlycke, Härryda kommun

BOSTÄDER I SÄTERIET
Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95

Sektorn för samhällsbyggnad
November 2021

Antagandehandling

Plankarta med bestämmelser

Kenneth Fondén
Plansamordnare Tyréns

Plankarta upprättad av: Jenny Olausson, AL Studio AB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Marken får inte förses med byggnad. (PBL 4 kap 11 §)

Entré till huvudbyggnad ska finnas mot gata eller
gårdsgata. (PBL 4 kap 16 §)

Endast komplementbyggnad får uppföras.(PBL 4 kap 11 §)

+0,0 Högsta tillåtna byggnadshöjd i meter över
angivet nollplan. (PBL 4 kap 11 §)

Utöver tillåten byggnadshöjd får takkupor,
trapphus/hisschakt och tekniska installationer uppföras till
max 40 % av fasadens längd. (PBL 4 kap 16 §)

Fasad mot Platåvägen ska ha markerad bottenvåning och
uppföras med varierad karaktär med omsorg om detaljer
enligt utformningskrav i planbeskrivning s. 20-21. (PBL 4 kap 16 §)

+0,0 Högsta tillåtna nockhöjd i meter över angivet
nollplan. (PBL 4 kap 11 §)

Balkong får kraga ut max 1,5 m över korsmark till en minsta fri
höjd om 2,7 m. Mot Platåvägen tillåts ej inglasning och en
minsta fri höjd om 3,6 m krävs. (PBL 4 kap 16 §)

Bebyggelse ska uppföras med radonskyddande
konstruktion. (PBL 8 kap 4 §)

Om byggnader uppförs med träbjälklag får tillåten
byggnadshöjd utökas med 300 mm per våningsplan. (PBL 4 kap 16 §)

Komplementbyggnader ska uppföras med vegetationstak.
(PBL 4 kap 16 §)

0,0 Högsta tillåtna nockhöjd i meter. (PBL 4 kap 11 §)

Utfartsförbud.  (PBL 4 kap 9 §)

Bostads- och förskolegårdar ska skärmas av från Platåvägen
så att maximal ljudnivå om 70 dB(A) inte överskrids. (PBL 4 kap 12 §)

34-40
Intervall för takvinkel i grader med nock i
byggnadens längdriktning. (PBL 4 kap 11 §)

g1

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen
får laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Markreservat

u

e1 000

g3

b1

e2

g4

Lägsta rumshöjd i entrévåning ska vara minst 3,6
m. Ett demonterbart bjälklag som inte är en
förutsättning för byggnadens bärande
konstruktion får dock uppföras. (PBL 4 kap 16 §)

Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) i m2 för
komplementbyggnad. (PBL 4 kap 11 §)

Huvudbyggnad för bostadsändamål får ej uppföras
ovan marknivån +83,5 m över nollplanet. Balkong
får kraga ut. (PBL 4 kap 11 §)

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning för gårdsgata. (PBL 4 kap 18 §)

Vid uppförande av bostäder ska marken vara
tillgänglig för gemensamhetsanläggning för gård.
80% av gårdens yta ska utgöra
gemensamhetsanläggning.(PBL 4 kap 18 §)

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning för gångstråk. (PBL 4 kap 18 §)

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar. (PBL 4 kap 6 §)

g5 Marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning för gångstråk, parkering och teknisk
anläggning för avfall. (PBL 4 kap 18 §)

g2 Marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning för gård. 80% av gårdens yta ska
utgöra gemensamhetsanläggning. (PBL 4 kap 18 §)

(p1) Parkeringsgarage får uppföras till en högsta
byggnadshöjd om +93 m och ska utformas med
hänsyn till sin omgivning enligt utformningskrav i
planbeskrivning s. 22. Gäller inom hela
användningsområdet. (PBL 4 kap 16 §)

Byggnad ska uppföras med ett avstånd om minst
5 m mot bebyggelse i norr och söder. Undantaget
parkeringsändamål. (PBL 4 kap 16 §)

p4 Byggnad ska uppföras med ett avstånd om minst
5 m mot bebyggelse i norr och söder. Tredje
våningen ska vara indragen minst 2 m från
fasadliv mot öst. (PBL 4 kap 16 §)

p3 Tredje våningen ska vara indragen minst 2 m från
fasadliv mot väst, undantaget parkeringsändamål.
(PBL 4 kap 16 §)

p2

n1 Gångväg ska anordnas. (PBL 4 kap 10 §)

n2 Gångväg om minst 1,5 m bredd ska anordnas.
(PBL 4 kap 10 §)

n3 Gårdsgata om minst 5,5 m bredd ska anordnas.
(PBL 4 kap 10 §)

a1 Startbesked får inte ges för byggnad ovan mark
avseende bostadsändamål innan villkor för berörd
marks lämplighet avseende förorenad mark
uppnåtts.  (PBL 4 kap 14 §)

n4 Parkering ovan gård medges ej, undantaget
parkering för rörelsehindrade. (PBL 4 kap 13 §)

BOSTÄDER I SÄTERIET
Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95

g6 Marken ska vara tillgänglig för gemensamhets-
anläggning för underjordiskt garage. Gäller inom
hela användningsområdet. (PBL 4 kap 18 §)

P Parkering
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Illustrationskarta

Antagandehandling

100 m0 m 50 m

Skala 1:1000 i A2

Teckenförklaring

Kenneth Fondén
Plansamordnare Tyréns

Therese Axenborg
T.f. Verksamhetschef Plan och Bygglov

i Mölnlycke, Härryda kommun
BOSTÄDER I SÄTERIET
Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95

Sektorn för samhällsbyggnad
November 2021

Planerade bostäder

Befintlig bebyggelse

Befintliga träd

Grönytor

Planerad bebyggelse i angränsande detaljplan

III Bebyggelse får uppföras i 3 våningar

IV Bebyggelse får uppföras i 4 våningar

V Bebyggelse får uppföras i 5 våningar

VI Bebyggelse får uppföras i 6 våningar

II+I Bebyggelse får uppföras i 2 våningar
med en tredje indragen

Komplementbyggnad med vegetationstak

Cadritad av: Jenny Olausson, AL Studio AB

Möjligt parkeringsdäck
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INLEDNING 

Planförslaget innebär att ny bostadsbebyggelse, lokaler för mindre verksamheter samt 
förskola möjliggörs längs med Platåvägen. Föreslagen bebyggelse bidrar till att uppfylla 
kommunens långsiktiga inriktningsmål om en befolkningsökning på ca 1,5%. 
Planförslaget skapar förutsättningar för att tillskapa ca 300 bostäder vilket är ett allmänt 
intresse.  
 
I maj 2017 beslutade kommunstyrelsen i Härryda kommun att starta ett pilotprojekt för 
byggaktörsdrivna detaljplaneprojekt. I projektet ingår tre detaljplaner varav en omfattar 
förtätning av Säteriet och drivs av Förbo AB. För att detaljplanen ska antas krävs ett 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Uppdrag 

Den 5 februari 2018 § 47 beviljade kommunstyrelsen planansökan för del av Råda 1:7, 
1:8 och Kindbogården 1:95 mfl. Kommunstyrelsen gav även förvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplanen genom en byggaktörsdriven detaljplaneprocess som påbörjades 
under 2018.  
 
Planförslaget är i linje med kommunens översiktsplan som anger Säteriet som 
utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt, vilket innebär inom 10 år. Planområdet 
ingår i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2018-2022, fastställt av 
kommunfullmäktige den 13 november 2017. Utbyggnaden är planerad till totalt 300 
bostäder fram till 2027.  
 
Planens syfte 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak i 
flerbostadshus, i enlighet med riktlinjerna i Härryda kommuns översiktsplan och 
aktuellt bostadsförsörjningsprogram. Syftet med planen är att profilera området med 
hållbara mobilitetslösningar samt sammanlänka den nya bebyggelsen med övriga 
Säteriet och tillföra området gena, tydliga och trafiksäkra förbindelser. Den nya 
bebyggelsen ska möjliggöra fler boendeformer och ska hålla en god kvalitet som 
anpassas till området i volym och höjd.  
 
Syftet med detaljplanen är även att öka servicen i området och att tillskapa möjligheten 
att uppföra en ny förskola samt möjlighet att uppföra ett parkeringshus gemensamt för 
området. 
 
Planens huvuddrag 

Planområdet är beläget i Säteriet i Mölnlycke, söder om den kommunala gatan 
Ekgården och norr om Säteriskolan. Planförslaget innebär att en förskola med 4 
avdelningar samt ca 300 lägenheter i form av flerbostadshus och radhus i 3 våningar kan 
uppföras öster och väster om Platåvägen. De nya flerbostadshusen tillåts uppföras i 3-5 
våningar med en sjätte våning i en av huskropparna som planeras i anslutning till 
detaljplanen för Råda 1:9 samt en lägre byggnadsdel i en våning som öppnar upp 
centrumkvarteret åt söder och släpper in solljus på gården. De föreslagna volymerna 
samspelar med den befintliga bebyggelsen som utgörs av lamellhus och halvslutna 
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kvarter i 3 våningar. Norr om planområdet har ett flerbostadshus i 4 våningar nyligen 
uppförts och i anslutning till planområdets södra del håller ett äldreboende i 3 våningar 
och bostäder i fem våningar samt en indragen sjätte våning på att uppföras. 
Planförslaget har utformats för att länka samman befintlig bebyggelse i Säteriet och 
skapa nya utblickar mot Platåvägen vilket ökar tryggheten längs gatan. Större 
valmöjligheter med fler lägenhetsstorlekar och boendeformer med en blandning av 
gammalt och nytt skapar möjlighet för mångfald och möten mellan människor. 
 
Inom planområdet finns fyra befintliga parkeringsdäck i två våningar i souterräng. Vid 
planens genomförande kommer befintliga parkeringsdäck att tas bort och ytorna 
bebyggas med flerbostadshus. Befintliga parkeringsplatser som tas bort föreslås ersättas 
utmed gårdsgatorna inom detaljplanen samt inom befintliga 
parkeringsytor/parkeringsdäck norr om planområdet. För att säkerställa möjligheten att 
uppföra tillräckligt med parkeringsytor inom planområdet medger planförslaget 
möjlighet att uppföra ett parkeringsdäck i planområdets nordvästra hörn. 
 
Öster och väster om föreslagen bebyggelse planeras för två nya gårdsgator i nordsydlig 
riktning. Platåvägen breddas för att inrymma dubbla trädrader samt gång respektive 
gång- och cykelväg på var sida om vägen. I östvästlig riktning mellan kvarteren 
planeras för gångstråk som kopplar samman de nya bostäderna med befintlig 
bebyggelse intill och ökar genomsilningen av människor inom området.  
 

 
Översiktskarta Mölnlycke med markering av planområdet i rött. 
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Handlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.  
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse. Efter 
granskning tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter. Planbeskrivningens uppgift 
är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de 
förutsättningar och de syften planen har liksom de organisatoriska, tekniska, 
ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Planbeskrivningen och 
illustrationskartan har ingen rättsverkan, avsikten är att de ska vara vägledande vid 
tolkning av detaljplanen. 
 

PLANDATA 

Läge, avgränsning och storlek 

Planområdet är beläget i Säteriet i Mölnlycke, söder om Boråsvägen och norr om 
Säteriskolan, ca 1,5 kilometers gångavstånd från Mölnlycke centrum. Planområdet 
avgränsas av den kommunala gatan Ekgården i norr och befintliga bostäder i väster och 
öster. I söder avgränsas planområdet av den kommunala vändplanen norr om 
Säteriskolan. Planområdets areal är cirka 2,4 hektar. 
 
Befintlig bebyggelse i Säteriet utgörs av två områden öster och väster om Platåvägen 
som i folkmun kallas för Övergårdarna respektive Nedergårdarna. Övergårdarna 
utgörs av fyra bostadskvarter Grangården, Ekgården, Bokgården och Rönngården 
medan Nedergårdarna utgörs av Björkgården, Aspgården och Tallgården. Norr om 
planområdet ligger ett 40-tal bostadsrättsradhus uppförda under 2015-2016. I området 
finns även de kommunala gatorna Aspgården, Bokgården och Ekgården. 
 
 

 
Ortofoto med markering av planområdet i gult.  
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Markägare 

Marken inom planområdet ingår till största delen i fastigheterna Råda 1:7, Råda 1:8 
samt Kindbogården 1:95 som ägs av Förbo AB. Övrig mark inom planområdet ägs av 
Härryda kommun. Den kommunala gatan Aspgården avses ligga kvar i samma läge men 
omvandlas till gårdsgata på kvartersmark. Utbyggnad av Platåvägen med dubbla 
trädrader och kommunal gång- och cykelväg i öster samt gångväg i väster innebär att 
ytor som idag är planlagda som kvartersmark övergår till allmän gata med kommunalt 
huvudmannaskap, se vidare under rubriken Fastighetsrättsliga frågor.  
 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 
 

 
Karta med markering av planområdet och mark som ägs av kommunen. Planområdet 
markerat med röd linje och kommunal mark i grönt.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP 2012 

I gällande översiktsplan, ÖP 2012, antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2012, 
redovisas Säteriet som utbyggnadsområde för bostäder på kort sikt, med kort sikt menas 
inom 10 år. I översiktsplanen anges att kommunen tillsammans med bostadsföretaget 
Förbo studerar möjligheten att förtäta Säteriet samt att komplettera bostadsutbudet med 
fler boende- och upplåtelseformer. Detaljplanen är i överensstämmelse med 
översiktsplanen. 
 

Utdrag ur ÖP 2012 - markanvändningskarta för Mölnlycke med teckenförklaring. 
Planområdet är markerat med gul fyrkant. 

 
Bostadsförsörjningsprogram 

Planområdet ingår i Härryda kommuns bostadsförsörjningsprogram 2018-2022, fastställt 
av kommunfullmäktige den 13 november 2017. Utbyggnaden är planerad till totalt 300 
bostäder fram till 2027.  
 
Mötas i Mölnlycke 

I februari 2018 togs en stadsbyggnadsstudie fram för Mölnlycke centrum i syfte att ta 
fram en stadsbyggnadsidé eller inriktning för Mölnlycke centrum. I studien framgår att 
gatunätet för gående i centrum är uppbrutet och på vissa ställen saknas naturliga och 
lättorienterade stråk som kopplar samman centrumkärnan med omgivande stadsdelar. 
Kopplingen mot Säteriet pekas ut som särskilt bristfällig. I studien föreslås nya 
integrerande kopplingar till Säteriet. 
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Göteborgsregionens strukturbild 

Göteborgsregionens kommunförbund 
(GR), där Härryda, Göteborg och elva 
andra kommuner ingår, är överens om hur 
den regionala strukturen ska utvecklas. En 
sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska strukturer 
har skapats. Strukturbilden ligger till grund 
för det gemensamma arbetet med att 
utveckla en långsiktigt hållbar struktur i 
regionen. Utvecklingen ska ske utifrån 
kärnan, stadsområdet, huvudstråken, 
kustzonerna och de gröna kilarna.  
 
Härryda kommun är en del av det östra 
huvudstråket. GR:s mål är att stärka 
huvudstråken för att alla delar av regionen 
ska bli långsiktigt livskraftiga. 
Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv 
och kraftfull pendel- och regiontrafik. Den 
aktuella detaljplanen är förenlig med 
strukturbildens mål. 
 

Göteborgsregionens strukturbild med 
utvecklingsstråket genom Härryda 
kommun markerat i rött. 

Medborgardialog 

Som en del av planarbetet har AL Studio, på uppdrag av Förbo, genomfört en dialog 
med de boende i Säteriet. I dialogarbetet har befintliga stråk, kopplingar och 
uppskattade platser identifierats tillsammans med områden som upplevs som otrygga. 
Som en del av processen kartlades även önskemål kring förbättringar av området. 
Utöver detta har de boende haft möjlighet att komma med inspel och tankar kring hur en 
förändring av antalet parkeringsplatser i området påverkar dem, om det finns faktorer 
som kan bidra till valet att inte ha egen bil samt vad som kan underlätta vardagen om 
man inte har bil. 
 
Resultatet av dialogarbetet har sammanställts i en rapport, som återfinns som en bilaga 
till planhandlingarna. Rapporten har varit ett viktigt kunskapsunderlag i utarbetandet av 
planförslaget. 
 
De synpunkter som rekommenderas att bearbetas i planförslaget är: 

 Kopplingar och stråk till angränsande platser 
 Behålla uppskattade platser i och kring planområdet 
 Underlätta mobilitet, kollektivtrafik, el-cyklar, poolbil etc.  
 Mer besöksparkering inne i området 
 Fler mötesplatser, grillplatser, handikappvänligt 
 Förbättrade gång- och cykelmöjligheter genom området  
 Tydligare och säkrare övergångar över Platåvägen. 
 Bättre framkomlighet för kollektivtrafiken genom planområdet 
 Ökad möjlighet till service och att stärka torget 
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Gällande detaljplaner 

Merparten av planområdet omfattas av detaljplan S-04, antagen 1968. Plankartan 
medger bostads- och garageändamål för marken öster och väster om Platåvägen. Utöver 
byggrätter för befintliga parkeringsdäck får marken inte bebyggas. 
 
Den befintliga parkeringsytan norr om Säteriskolan samt del av Platåvägen omfattas av 
detaljplan S-12, antagen 1970, som medger gata. Föreslagen gårdsgata som passerar 
förbi äldreboendet Säterigården i planområdets nordöstra del ingår i P97/14, antagen 
1997, och är planlagt som kvartersmark för gruppbostad. Marken får endast bebyggas 
med uthus. 
 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner inom aktuellt planområde har löpt ut. Om 
föreslagen detaljplan antas och vinner laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom planområdet men fortsätter att gälla i de delar som inte berörs av det aktuella 
planområdet.  
 
I norr angränsar planområdet till detaljplan P-232, som anger bostadsändamål för radhus 
norr om den kommunala gatan Ekgården samt bostäder väster om Platåvägen. Väster 
om den kommunala gatan Tallgården medges förskola och parkering i underjordiskt 
garage. Längs Platåvägens östra sida och vidare mot skogsområdet i norr medges 
parkmark. Genomförandetiden löper ut i juni 2023.  
 
I sydöst angränsar planen till den nyligen laga kraftvunna detaljplanen för äldreboende 
och bostäder för del av Råda 1:9 m.fl. Med anledning av att planprocesserna för Råda 
1:9 och aktuell detaljplan delvis pågått parallellt har frågor kring gestaltning, trafik, 
parkering, buller- och dagvattenhantering samordnats till viss del. 
 

 
Översikt gällande detaljplaner, aktuellt planområde markerat med svart streckad linje. 
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Riksintressen 

Planområdet ingår inte i något område av riksintresse. 
 
Kulturmiljöplan 

Planområdet omfattas inte av några utpekade kulturmiljöer i Härryda kommuns 
Kulturmiljöplan. 
 
Naturvårdsplan 

I kommunens naturvårdsplan pekas Härrydas värdefulla landskap ut. Aktuellt 
planområde ingår i område L2 Pixbo – Mölnlycke – Wendelsberg som troligen är det 
artrikaste och mest värdefulla lövskogsområdet i kommunen. De stora kärnområdena 
utgörs av Wendelsbergsparken, Råda säteri och Pixbo herrgård men hela landskapet är 
ett lövskogsrikt tätortsområde med stor rikedom på värdefulla lövträd och äldre 
lövskogsbestånd. Förutom en mängd ovanliga lavar och insekter är även ett rikt fågelliv 
kopplat till kombination lövskog, grova ädellövträd och olika typer av vattenmiljöer. 
 
Det värdefulla landskapet utgör hänsynsnivå 4, vilket är den lägsta hänsynsnivån enligt 
Naturvårdsplanen. Dock bör stor hänsyn tas till äldre och grövre lövträd vid all 
planering, exploatering och skötsel.  
 
Översikt värdefulla landskap i 
Härryda kommun. Planområdet 
är markerat med röd cirkel. 
 

 
Utanför planområdet, söder och väster om befintliga bostäder i Säteriet ligger Rådasjöns 
naturreservat med höga natur- och kulturvärden. 
 
Grön plan 

Grön plan togs fram och utgjorde underlag till utformningen av ÖP 2012. Planen 
formulerar en vision, beskriver en målbild och klargör riktlinjer för utvecklingen av 
grönytorna inom tätorterna samt anger ett antal fokusområden i kommunens tätorter. 
 
Planområdet omfattas inte av några utpekade fokusområden i Grön plan utan anges som 
bostads- och arbetsanknutna grönytor. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Natur och topografi 

Planområdet sluttar från ca +87 i områdets östra del till ca +79 i väster. Marken mellan 
parkeringsdäcken och bostadshusen utgörs framförallt av gräsmattor med inslag av träd 
som oxel, sälg och körsbär. Befintliga bostäder i Säteriet angränsar till Rådasjöns 
naturreservat och flera nyckelbiotoper finns i närheten av planområdet, dessa bedöms 
inte påverkas av planförslaget. För att säkerställa hanteringen av eventuella naturvärden 
inom planområdet har en naturvärdesinventering genomförts i samband med 
planarbetet, se bilaga Naturvärdesinventering, Calluna, 2019, för fullständigt resultat. 
 
Inga fridlysta, rödlistade eller skyddade arter påträffades inom inventeringsområdet. I 
planområdet identifierades två naturvärdesobjekt med klass 4, viss naturvärdesklass, 
samt fyra värdeelement i form av träd med klass 3 och 4, vilket innebär påtagligt 
respektive visst biotopvärde. Strax norr om plangränsen i områdets nordvästra del 
påträffades fem träd med visst biotopvärde. Biotopvärde bedöms på en fyrgradig skala 
(obetydligt, visst, påtagligt och högt). Biotopkvalitet utgörs av olika faktorer som 
formar biotopen t.ex. grad av naturlighet, ekologiska processer, strukturer, element, 
naturgivna förutsättningar etc.  
 

 

Inventeringsområdet  
med fynden från 
naturvärdesinventeringen 
där värdeelement och 
naturvärdesobjekt och 
deras naturvärdesklass 
redovisas. 
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Utanför planområdet, söder om bostadskvarteret Björkgården, påträffades ett 
naturvärdesobjekt klass 3 samt ett med klass 4 vilket innebär påtaglig respektive viss 
naturvärdesklass. Här påträffades även ett flertal värdeelement i form av träd med visst 
och påtagligt biotopvärde. Utredningen rekommenderar att denna del sparas då den 1. 
kan fungera som spridningskorridor, 2. kan hysa naturvårdsarter, 3. har ett påtagligt 
naturvärde och 4. ligger nära ytor med höga naturvärden och flertalet hotade arter. Det 
aktuella området ligger utanför planområdet och planförslaget innebär ingen förändring 
för denna del. 
 
Utredningen rekommenderar att de träd som pekas ut som värdeelement i möjligaste 
mån bör sparas. För att inte påverka träden, arter knutna till träden och trädens 
rotsystem bör en skyddszon sparas som sträcker sig 5 meter utanför kronans kant. Även 
ekarna nordväst om planområdet bör om möjligt sparas eftersom de kommer att 
utveckla naturvärden inom en snar framtid och erbjuder livsmiljöer för 
naturvårdsintressanta arter. Om träd ändå behöver avverkas kan de med fördel lämnas 
inom området eller i närområdet som faunadepåer för att gynna kryptogamer eller 
insekter.  
 
I naturvärdesinventeringen beskrivs även de konsekvenser som planförslaget innebär för 
naturmiljön. Befintliga träd inom planområdet som ev berörs av framtida exploatering 
har inte bedömts påverka befintliga naturvärden i den grad så att ett bevarandevärde 
konstaterats. Träden med visst biotopvärde i nordväst bevaras genom att området 
försetts med prickmark i plankartan. Inom föreslaget förskolekvarter finns en 
flerstammig sälg som om möjligt bör bevaras, men den har inte ansetts vara av så stort 
värde att området försetts med prickmark utan har istället kryssmark med möjlighet till 
komplementbyggnader för framtida bostäders och förskolans behov. Här finns dock 
goda möjligheter att bevara sälgen om det inte utgör en risk för förskolegården.  
 
Sammantaget bedöms konsekvenserna av ett genomförande i enlighet med planförslaget 
att bli liten.  
 
Markförhållanden 

Geoteknik  

I samband med planarbetet har en geoteknisk utredning utförts av ÅF, fullständiga 
resultat redovisas i Projekterings PM Geoteknik, 2019 med bilagor. I utredningen 
konstateras att markytan sluttar från ca + 87 i områdets östra del till ca + 79 i områdets 
västra del. Jorddjupet varierar mellan ca 2,5 och 6,5 meter. Jordlagren består överst av 
ett tunt lager mulljord och därunder av grusig sand som ställvis är siltig. Vattenkvoten i 
den grusiga sanden varierar mellan ca 9 och 14 %. 
 
Enligt utförda geotekniska sonderingar inom aktuellt område förekommer grundvatten i 
jord i ett öppet grundvattenmagasin som utgörs av grusig sand med inslag av silt. 
Grundvattenytan i området bedöms ligga ca 2-5 meter under markytan. 
Grundvattennivåer varierar under året beroende på årstid och nederbördsmängd. Utifrån 
observerade grundvattennivåer bedöms huvudsaklig strömningsriktning vara åt väst. 
 
Inga nämnvärda sättningar förväntas inom området och stabilitetsförhållandena är 
gynnsamma. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredsställande med hänsyn till 
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marklutningar, djup till fast botten samt jordlagerföljd. Lasten från framtida byggnader 
förväntas föras ner till berg. Trafiklaster samt lovpliktiga uppfyllnader anses inte 
påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och framtida exploatering. Det 
erfordras därmed inga åtgärder, restriktion och/eller planbestämmelser med avseende på 
stabiliteten.  
 
Grundläggning av lättare byggnader bedöms kunna utföras med plattor på den naturligt 
lagrade sanden, på packad fyllning och/eller på berg. Tyngre och sättningskänsliga 
byggnader bedöms normalt bli grundlagda med plintar eller spetsburna pålar slagna 
eller borrade till berg. Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska 
jordlager samt fyllnadsmassor ske inom bostadsytor samt inom anslutande hårdgjorda 
ytor. Återfyllning utförs med exempelvis friktionsjord eller sprängsten.  
 
Branta schaktslänter bör undvikas då jordarterna delvis utgörs av sand vilket ger upphov 
till falsk kohesion. Jorden är även siltig vilket innebär att den är tjälfarlig och 
flytbenägen. För att minska risken för erosion och skred i schaktslänter kan dessa 
täckas. Vid obelastat släntkrön bedöms schakt kunna utföras med släntlutning 1:1,5. 
Upplag eller tunga maskiner ska inte placeras vid släntkrön. Schaktning görs med fördel 
under tidpunkter med liten nederbörd och låga grundvattennivåer. Kontroll mot 
bottenuppluckring i arbetsskedet ska utföras för ett grundvattentryck som antas ligga två 
meter under markytan. 
 
Med hänsyn till risken för skadliga vibrationer i samband med arbeten föreslås att 
tillsyn utförs av närliggande byggnader samt att vibrationsövervakning utförs inom 
närliggande byggnader i samband med arbetena. 
 
Grundvattensänkning får inte ske utan att omgivningspåverkan utretts. 
 
Markmiljö 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i syfte att utreda om 
fyllningsmaterial i området visar tecken på förorening, fullständigt resultat redovisas i 
Miljöteknisk markundersökning (ÅF 2019) med tillhörande bilagor. Undersökningen 
visar att det på vissa platser förekommer halter av polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH) vilka sannolikt härstammar från den relativt trafikerade vägen samt närheten till 
parkeringsgaragen. I en provtagningspunkt överskreds riktvärdet för känslig 
markanvändning. Då halten av PAH i denna punkt var relativt låg och inga andra 
punkter visar halter över känslig markanvändning rekommenderas inga ytterligare 
undersökningar. 
 
Sannolikt kan området fläckvis innehålla halter av kolväten men i så pass låga 
koncentrationer att inga vidare åtgärder bedöms som nödvändiga. Vid schaktning inom 
planområdet rekommenderas att samlingsprov uttas från massorna för att säkerställa att 
dessa innehåller acceptabla halter kolväten samt att provtagning av grundvattnet sker för 
att undersöka förekomst av PAH. 
 
En anmälan ska göras till kommunens tillsynsmyndighet senast 6 veckor innan 
schaktarbetena startar. En planbestämmelse på plankartan inom det södra kvarteret 
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föreskriver att startbesked inte får ges för byggnad ovan mark avseende bostadsändamål 
innan villkor för berörd marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts.  
 
Radon 

Enligt Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3) får 
gränsvärden för radon ej överskrida 200 Bq/m3 i bostäder. Detta innebär att 
radonskyddande/säkra åtgärder krävas vid nybyggnation och väsentlig ombyggnad där 
radonvärden i marken överskrider gränsvärdet.  
 
Vid mätningar som genomförts i samband med den geotekniska utredningen har värden 
motsvarande låg/normal uppmätts. Den naturliga jorden ska betecknas som normal 
avseende radonförhållanden. Nya byggnader inom planområdet ska uppföras 
radonskyddat, vilket regleras på plankartan och säkerställs i bygglovsskedet.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 

Kommunens kulturmiljöplan omfattar inte bebyggelse från den tid då Säteriet byggdes.  
Det finns inte heller några kända fornlämningar inom planområdet. 
 
Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 

Säteriet uppfördes som en del av miljonprogrammet under slutet av 1960- och början av 
1970-talet. Bebyggelsen uppfördes i enlighet med den tidens planeringsideal med 
trafikseparering och bilfria innergårdar. Bostadsbebyggelsen är placerad i två större 
delområden öster och väster om Platåvägen som i folkmun kallas för Övergårdarna 
respektive Nedergårdarna. Bebyggelsen uppfördes i tre våningar med varierade 
lägenhetsstorlekar mellan 1-5 rok och totalt 733 lägenheter. Under 2007 påbörjades en 
omfattande renovering av bostadsområdet med nya fasader och utemiljöer.  
Övergårdarna är idag helt färdigställda och renoveringen av Nedergårdarna pågår och 
beräknas vara klar 2021.  
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Säteriet innan renovering. Byggnadsvolymer i 3 våningar med låglutande tak. Enhetliga 
fasadmaterial av sjösten och ljusa fasadplåtar förstärker det uniforma uttrycket. 
 

 

    
 

  
Säteriet efter renoveringen. Sjöstensfasaderna bevaras och kompletteras med brons- 
och teakfärgade partier. Balkongfronter i plåt ersätts med glasskivor med tryck av 
sjöstensmönster. Färgsättningen är ljus inåt gårdarna och mörkt ut mot omgivningarna. 
Entréerna ramas in med spaljéer. Bostäderna i markplan har fått uteplatser. 
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2015-16 uppfördes 40 bostadsrätthus nordväst om Övergårdarna. Parallellt med detta 
arbete uppfördes också Tallgårdens förskola norr om Nedergårdarna. Under 2018 har 
markarbeten påbörjats för att uppföra ytterligare ett flerbostadshus med 51 lägenheter 
nordöst om Nedergårdarna. 
 

     
 

 
Bostadsrättshus norr om planområdet. Byggnadsvolymer i två våningar som anpassats 
efter terrängen. Fasader med liggande träpanel i ljusa kulörer och pulpettak. 
 

 
Pågående byggnation av flerbostadshus norr om planområdet. De nya byggnaderna 
uppförs i en uppbruten struktur i fyra våningar med tegelfasader. 
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Föreslagen bebyggelse 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus i 3-5 våningar mellan 
Övergårdarna och Nedergårdarna. I centrumkvarteret i söder möjliggörs dessutom en 
byggnad i 6 våningar. Vid planens genomförande kommer parkeringsplatserna i 
befintliga parkeringsdäck att ersättas med kantstensparkering inom planområdet, samt 
inom befintliga parkeringsytor och garage norr om planområdet. Möjlighet finns även 
att uppföra ett samlat parkeringsgarage i planområdets nordvästra hörn. 
 

 
 Illustrationsplan med möjlig byggnation. 
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För att länka samman området skapas förutsättningar för nya gångstråk genom den 
tillkommande bebyggelsen. De nya kopplingarna ger möjlighet att röra sig i öst-västlig 
riktning mellan Övergårdarna och Nedergårdarna och vidare ut mot det omgivande 
naturreservatet. Angränsande till befintlig bebyggelse skapas möjlighet för nya stråk i 
form av gårdsgator i nord-sydlig riktning. Tillkommande stråk får en genare och 
tydligare sträckning än befintliga gångstigar i området vilket ökar orienterbarheten. 
Genom att de nya stråken följer de tillkommande bostadskvarteren skapas möjlighet för 
utblickar från de nya bostäderna mot gatan vilket kan öka trygghetskänslan när man rör 
sig i området.  
 

 
Modellbild över föreslagen byggnation, sett från sydväst. 
 
Föreslagen bebyggelse har anpassats efter de topografiska förutsättningarna och 
entréplanen till de nya kvarteren har, i möjligaste mån, placerats i höjd med 
marknivåerna för Platåvägen och befintliga byggnader. Höjdskillnaderna i 
marknivåerna nyttjas för att inrymma parkeringsgarage under kvartersgårdarna.  
 

 
Principsektion A-A, se placering i illustrationsplan ovan. (Liljewall 2020) 
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Principsektion A-A, utsnitt. Grå streckad linje utgör befintlig marknivå. (Liljewall 2020) 

 
Principsektion A-A, utsnitt. Grå streckad linje utgör befintlig marknivå. (Liljewall 2019) 
 
För att samspela med Säteriets karaktär och bebyggelsestruktur föreslås tillkommande 
bebyggelse placeras så att området sluter sig mot Platåvägen och öppnar upp sig mot 
angränsande bostadskvarter öster och väster om planområdet. Den uppbrutna strukturen 
och de lägre våningstalen mot söder och den befintliga bebyggelsen ökar 
förutsättningarna för goda solförhållanden både för befintliga bostäder och på de 
tillkommande kvarterens gårdar och fasader. I och med att bebyggelsen placeras 
närmare Platåvägen kommer gatan att få en mer stadsliknande karaktär.  
 

 
Vy över Platåvägens stadsliknande karaktär (Liljewall 2020) med entréer och exempel 
på flexibel kantzon samt fasader med en markerad bottenvåning i fonden.  
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Utformningskrav 

För att skapa aktiva entréplan och befolka gatan ställs krav på att entréer ska placeras 
mot gata. Längs med gatorna lämnas utrymme för att utforma en flexibel kantzon i form 
av en förgårdsmark som ger variation och karaktär åt gaturummet. 

 

 
Principdiagram; möjlig utformning av flexibel kantzon. (Liljewall 2019) 
 
För att stärka Platåvägens karaktär som stadsgata och samspela med den flexibla 
kantzonen regleras i plankartan att fasader mot Platåvägen ska ha en markerad 
bottenvåning. Fasaderna ska uppföras med en varierad karaktär med hög arkitektonisk 
kvalitet och med omsorg om detaljer och varje byggnadskropp ska upplevas som en 
individ. Det innebär exempelvis att fasader ska delas in vertikalt i sektioner om max 24 
meter med olika färgsättning eller materialval, uppglasning och fönstersättning eller 
med detaljer kring sockel och mötet mellan sockel och resterande våningar såsom en 
bearbetad stensättning eller livförskjutning. Entrétrappor utförs i sten eller betong med 
smidesräcken och området har en bearbetad och sammanhållen skyltning. Detta 
illustreras i vybilden över Platåvägen ovan samt i fasadelevationen nedan.  

 
Fasadelevation över möjlig utformning längs Platåvägen. (Liljewall 2019) 
 
Till skillnad från övrig befintlig bebyggelse i Säteriet som har en sammanhållen 
byggnadshöjd utan variationer medges varierade höjder mellan 3-5 våningar för de 
tillkommande kvarteren förutom en byggrätt inom centrumkvarteret utmed Platåvägen 
som medges i 6 våningar. De högre våningsantalen medges mot Platåvägen och de lägre 
mot befintlig bebyggelse. 
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Befintlig bebyggelse har en enhetlig utformning med ett sammanhängande fasaduttryck 
med fasader i naturmaterial samt en takutformning med låglutande tak. För att tillföra en 
mer varierad stadsbild och bli ett nytt inslag i området kan taken på ny bebyggelse med 
fördel utformas med varierade taklutningar. I särskilt utpekade gatuhörn ställs krav på 
taklutning mellan 34-40 grader som skapar karaktär åt området. I övrigt möjliggörs 
variation i takutformning inom området och takterrasser kan med fördel anordnas i 
sydliga lägen.  
 
Kvartersindelning 

Området föreslås som helhet att möjliggöras för bostadsändamål, men några av 
kvarteren medges få en mer flexibel användning för att vid behov anpassas över tid. 
Dessa kvarter beskrivs mer utförligt nedan.  
 
Entrén till Säteriet 
På Platåvägens östra sida, söder om Ekgården, föreslås ett 
nytt kvarter att uppföras i 3-5 våningar. Kvarterets placering 
är en viktig komponent i utformningen av entrén till Säteriet 
och för intrycket av området.  
 
Kvarterets nordvästra hörn utgör ett fondmotiv för entrén till 
området. Därför ställs det här krav på taklutning om 34-40 
grader med nock i byggnadens längdriktning. 
 
Förskolekvarteret  
I planförslagets östra del medges möjlighet att uppföra en ny 
förskola med upp till fyra avdelningar i två våningar samt 
ytterligare 3 våningar med bostäder. Plankartan möjliggör 
3D-fastighetsbildning (planbestämmelse inom parentes på 
plankartan), men det går även att uppföra bostäder och 
förskola inom samma fastighet. Alternativt kan hela 
byggrätten uppföras med bostäder i 5 våningar, vilket ger en 
ökad flexibilitet i markanvändningen.  
 
Den befintliga kullen med sina träd bevaras och 
används som en naturlig gårdsmiljö där 
förskolebarnen kan vistas. Ytterligare lekmiljöer finns i närområdet ca 150 meter från 
den föreslagna förskolan. I planförslaget medges möjlighet att uppföra 
komplementbyggnader på gården för att ge förvaringsmöjligheter för förskolans behov.  
 

 
Principsektion över förskolekvarteret och bevarad kulle mot Övergårdarna.  
(Liljewall 2019) 

Översiktsbild med entrén till 
Säteriet markerat med rosa 

Översiktsbild med förskole- 
kvarteret markerat med rosa 
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Parkerings- och bostadskvarteret 
För att säkerställa möjligheten att inrymma tillräckligt med 
parkeringsytor inom planområdet medger planförslaget 
bostäder och/eller parkering för kvarteret i nordväst med 
möjlighet till 3D-fastighetsbildning (planbestämmelse inom 
parentes på plankartan). Detta innebär att det finns möjlighet 
att vid behov uppföra ett gemensamt parkeringsdäck för hela 
området i detta läge. Plankartan medger ett parkeringsdäck i 3 
våningar med totalt ca 300 p-platser. Vid behov 
av att uppföra ett parkeringsdäck kan det med 
fördel kombineras med bostäder ut mot 
Platåvägen.  
 
Utformningskrav 
Om området byggs ut med ett fristående parkeringsgarage ska det utformas med hänsyn 
till sin omgivning vad gäller både befintlig bebyggelse och Platåvägens nya karaktär. 
Fasader ska uppföras och kläs i material som motverkar bländande strålkastarljus från 
bilar in mot omgivande bostäder och särskild omsorg ska ägnas belysning och 
fasadmaterial.   
 
Centrumkvarteret 
Kvarteret i områdets södra del har utformats för att passa 
samman med det förslag till ny bebyggelse som planerats 
öster om Platåvägen inom fastigheten Råda 1:9. Kvarterets 
centrala placering medför att kvarteret blir en naturlig 
knutpunkt och spelar en viktig roll som samlingsplats i 
området där boende i de olika delarna kan mötas och umgås. 
De boende passerar kvarteret på väg till både 
Säteriskolan, busshållplatsen, befintliga verksamheter 
och när de ska vidare ut i det omgivande 
naturområdet eller via gång- och cykelvägarna ner till 
Mölnlycke centrum.  
 
I likhet med övrig bebyggelse föreslås kvarteret utformas med en uppbruten struktur 
som sluter sig mot Platåvägen och öppnar sig mot befintliga byggnader. Bebyggelse får 
uppföras i 3-5 våningar där de lägre delarna placeras i anslutning till befintlig 
bebyggelse och de högre mot Platåvägen. En mindre del av byggnadskroppen i söder 
tillåts endast i en våning för att öka solinsläppet på gården och öppna upp gården för 
utblickar mot torget, skolan och naturområdet i söder. För att länka samman kvarteret 
med kommande bebyggelse inom Råda 1:9 tillåts en del av byggnadskroppen i öster att 
bli 6 våningar. Kvarterets gård ansluts till bostadskvarteret norr om. Under de båda 
kvarteren tillåts ett halvt nedsänkt parkeringsgarage. Gårdarna genomkorsas av ett 
gångstråk i östvästlig riktning för att öka genomsilningen av folk och för att bevara 
närheten till busshållplatsen utmed Platåvägen. För att stärka kvarteret i söder som 
knutpunkt ställs krav på att verksamhetslokaler ska möjliggöras i entréplan genom 
förhöjd sockelvåning och det medges förutsättningar för uteservering i söderläge. Inom 
kvarteret tillåts även kontor att uppföras vid behov.  
 

Översiktsbild med centrum- 
kvarteret markerat med rosa 

Översiktsbild med flexibelt 
parkerings- och bostadskvarter 

markerat med rosa 

Page 613 of 781



  

 
Antagandehandling för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95  

BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun 
Sida 23 av 56 

Solförhållanden 

Den tillkommande byggnationen innebär att solförhållandena på platsen kommer att 
förändras. Befintliga bostadshus väster och öster om planområdet har genomgående 
lägenheter, vilket innebär att de har fönster åt två håll. Befintliga lägenheter bedöms 
klara orienteringsvärdet på 5 timmar sol under vår och höstdagjämning om soltimmarna 
på respektive fasad läggs samman. Dagsljuskravet i lägenheterna i föreslagen 
bebyggelse säkerställs vid bygglov.  
 
Nedan visas solstudier (Liljewall 2019) vid vår- och höstdagjämning över tänkt 
bebyggelse där extra höjd för träbjälklag inkluderats samt att byggnader trappar ner mot 
befintlig bebyggelse och har ett varierat taklandskap enligt beskrivningen av området 
ovan. 
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Tillgänglighet 

Nya bostäder byggs enligt Boverkets Byggregler (BBR) som ställer krav på 
tillgängligheten. Tillgängligheten till de nya bostäderna löses inom respektive kvarter. 
De nya byggnaderna har anpassats till terrängen och befintlig byggnation vilket innebär 
att parkeringsdäcken inom kvarteren byggs halvt nedsänkta under bostadsgårdarna.  
 
För att tillgodose tillgänglighetskraven kan kvarteren uppföras med genomgående 
trapphus och hiss vilket gör det möjligt att angöra entréer och gårdar på ett tillgängligt 
sätt. De flexibla kantzonerna är till stora delar semi-privata vilket innebär att de angörs 
från respektive lägenhet. Med hänsyn till områdets topografi kan kantzonerna vid behov 
användas för att ta upp höjdskillnader till entréer med ramper. Tillgängliga 
handikapparkeringar ska anordnas 25 meter från bostadsentré. 
 
Planområdet är i dagsläget till stora delar otillgängligt för personer med 
funktionsvariationer med anledning av områdets topografi, smala gångbanor och 
frånvaron av tydliga gångpassager. Marken i området sluttar från ca + 87 i östra delen 
till ca + 79 i den västra. Vid genomförandet av detaljplanen påverkas inte lutningen på 
Platåvägen, då denna planeras att ligga kvar i sitt ursprungliga läge dock kommer nya 
och mer tillgängliga gator, gång- och cykelstråk samt tydliga gångpassager att uppföras 
i området vilket förbättrar tillgängligheten som helhet. De nya gång- och cykelstråken 
underlättar även möjligheten att ta sig till Säteriskolan och Tallgårdens förskola.  
 
Inom planområdet möjliggörs även för en förskola. Förskolans huvudentré planeras i 
våning 2 åt öster med en säker och tillgänglig angöring över förskolegården. Vid behov 
kan dock ytterligare entréer placeras i nivå med Platåvägen. Tillgängliga 
angöringsplatser ska anordnas utmed gårdsgatan i öster. 
 
Service 

Offentlig service 

I nära anslutning till planområdet finns idag två förskolor, Säteriskolan (årskurs F-5) 
och ett äldreboende. I nyligen laga kraftvunna detaljplanen för Råda 1:9 m.fl. föreslås 
förskolan i områdets södra del att rivas och ersättas med ett äldreboende. Aktuell 
detaljplan möjliggör för en ny förskola med 2-4 avdelningar centralt placerad i området. 
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Illustrationsplan med förskola och anslutande gård. (AL Studio 2020) 
 
Förskolan föreslås placeras på Platåvägens östra sida strax söder om Säterigården. 
Hämtning och lämning till förskolan föreslås ske via gårdsgatan i öster. Skolverkets 
riktlinjer anger max 15 barn per avdelning, vilket ligger till grund för nedanstående 
resonemang om utemiljön. Förskolans utemiljöer inryms på det befintliga grönområdet i 
anslutning till byggrätten, väl skyddat från Platåvägen genom förskolebyggnadens 
placering. Byggrätten utgör ca 500 m2 BYA.  
 
Härryda kommuns målsättning är att följa Göteborgs Stads ramprogram för förskolor 
vilken anger ca 140 m2 per avdelning, vilket innebär att 4 avdelningar enkelt ryms inom 
byggrätten som möjliggör förskola i två plan med bostäder ovanpå. Hela 
förskolekvarteret är drygt 2000 m2 stort, vilket innebär att en förskolegård om ca 
1500m2 möjliggörs. Det innebär att det finns möjlighet att tillskapa friytor om ca 25 m2 / 
barn för förskolans behov i direkt anslutning till förskolebyggnaden. Göteborgs Stads 
ramprogram anger en målsättning om 35 m2 per barn i förskolemiljö, men med befintlig 
situation inom Säteriet med promenadavstånd till befintlig lekplats i öster och en stor 
aktivitetspark i väster samt Rådasjöns naturreservat inom räckhåll så anses behovet av 
friyta i direkt anslutning till förskolan kunna minska något. Förskolans gård kan 
samnyttjas med de närboende under de tider som förskolan inte bedriver verksamhet. 
Detaljplanen reglerar inte förskolans storlek utan endast möjligheten att uppföra 
förskola inom kvarteret.  
 
Kommersiell service 

Centralt placerat i Säteriet finns en närbutik och frisör, ytterligare handel och service 
finns i Mölnlycke centrum. Avståndet till Mölnlycke centrum är ungefär 3 km med bil 
men det är betydligt kortare för fotgängare och cyklister då dessa kan gena genom 
Rådasjöns naturreservat. Gångavståndet är ca 1,5 km. Buss från centrala Mölnlycke till 
Säteriet tar 9 min och avgår i genomsnitt var 30:e minut.  

Förskola 
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Kartan visar kollektivtrafik, skolor, service och handel samt postombud i området. 
Säteriet är markerat med lila. På kartan redovisas även fågelavståndet 500 meter 
respektive 1000 meter. (Trivector 2018) 
 
I samband med dialogarbetet som genomfördes i början av arbetet med aktuell 
detaljplan framfördes flera önskemål om utökad service i form av en livsmedelsbutik. 
Planförslaget innebär att det möjliggörs för verksamheter att etableras i entrévåningen 
på det södra kvarteret av föreslagen bebyggelse samt att kontor får uppföras inom 
centrumkvarteret. Fasadsidan som vetter mot Säteriskolan kravställs i detaljplanen med 
förhöjd sockelvåning. Platsen korsas av flertalet boende i området på väg till skola, 
närrekreation, befintlig livs och frisör samt på väg till eller från Mölnlycke centrum. 
Placeringen möjliggör för uteservering i söderläge, vilket kan skapa en mötesplats i 
området framför allt under årets varmare månader. Kvarteret är även strategiskt placerat 
för att inrymma en gemensam mobilitetshubb i området med möjlighet till cykelservice, 
lån av paketcykel eller liknande.  
 
Friytor 

Lek och rekreation 

Säteriet är beläget i nära anslutning till Rådasjöns naturreservat som erbjuder möjlighet 
för rekreation, bad och promenadstråk. I området finns möjlighet för lek på 
bostadskvarterens gårdar och ytterligare lekmöjligheter finns i aktivitetsparken väster 
om Nedergårdarna. Söder om området finns en näridrottsplats i kommunal regi. 
 
Under dialogarbetet som föregått planarbetet framkom att många av de boende i Säteriet 
uppskattar promenadrundan runt området samt i det angränsande naturreservatet. Utöver 
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befintliga lekplatser förekommer mycket lek i skogsområdet. Även befintliga grönytor 
inom planområdet på kullarna i söder och norr lyftes fram som uppskattade platser. 
 

 

Inventering av stråk och platser, nulägesanalys, genomförd i samband med dialogarbetet. 
(AL Studio 2019) 
 
Planförslaget innebär att kullen i planområdets östra del som utpekas som uppskattad av 
boende bevaras men nyttjas som förskolegård eller gård för bostadsändamål. Den södra 
kullen ingår i den nyligen laga kraftvunna detaljplanen för Råda 1:9 m.fl. som 
innehåller äldreboende och bostäder. 
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Gator och trafik 

Gatunät 

Säteriet byggdes enligt 60-talets stadsbyggnadsprinciper med trafikseparerade 
bostadsgårdar och parkeringsplatserna samlade i gemensamma parkeringsdäck i 
områdets utkant. Trafikmatningen sker från norr via Platåvägen som ansluter med 
stickgator till parkeringsdäcken. I söder avslutas Platåvägen med en vändplats.  
 
Planförslaget innebär att Platåvägen utformas med en trädkantad allé på båda sidor om 
gatan som ramar in gaturummet och skiljer biltrafiken från det nya gångstråket på 
Platåvägens västra sida och gång- och cykelstråket på den östra sidan. Detaljplanen 
möjliggör att det allmänna gaturummet breddas jämfört med idag. Ytan för allmän 
platsmark föreslås till 14,6 meters bredd. Därutöver reglerar plankartan att en flexibel 
kantzon ska anordnas inom kvartersmark i anslutning till gång respektive gång- och 
cykelstråken på ömse sidor om vägen.  
 

 
Föreslagen gatusektion för Platåvägen. (AL Studio 2020) 
 
Årsdygnstrafiken för bilar längs Platåvägen beräknas uppgå till knappt 2000 fordon 
enligt bedömning utförd i samband med Trafikbullerutredning, ÅF 2019 rev. 2020. 
Planförslaget innebär att det längs gatans västra sida tillkommer en gångbana och på 
den östra sidan tillkommer en gång- och cykelbana vilket bedöms vara tillräckligt för 
tillkommande och befintligt flöde av gång- och cykeltrafikanter. Den nya gatusektionen 
med träd, fler korsande gångstråk med gångpassager och tydliga intilliggande gång- och 

3,6 m 
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cykelstråk inbjuder bilister till att sänka hastigheten jämfört med dagens situation utmed 
Platåvägen. Tydligare gång- och cykelstråk och lägre hastighet kan innebära att 
trygghetskänslan ökar längs med gatan. 
 

 
Princip för föreslagen byggnation och gatuutformning längs Platåvägen.  
(Liljewall 2020) 
 
Gårdsgatorna mellan de nya och befintliga husen ger möjlighet för nya stråk och 
kopplingar till Säteriskolan, Tallgårdens förskola och bostäderna. Gångstråken i 
öst/västlig riktning länkar samman de olika bostadsområdena. Gårdsgatorna utformas 
som gångfartsgata/shared space med mycket låg hastighet och med cykeltrafik på 
samma yta som biltrafiken och med möjlighet för barn att leka på ytan mellan 
bostadsgårdarna. Gångstråk säkerställs på plankartan mellan kantstensparkeringen och 
entréerna till föreslagna bostäder.   
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Princip för utformning av gårdsgata mellan ny och befintlig bebyggelse.  
(Liljewall 2019) 
 
Parkering, utfarter 

Planförslaget innebär att fyra stycken befintliga parkeringsdäck kommer att tas bort. 
Dessa parkeringsplatser föreslås ersättas med markparkeringar i och utanför 
detaljplaneområdet, i parkeringsgarage norr om planområdet och vid behov i ett 
gemensamt parkeringsgarage i planområdets nordvästra hörn. 
 
Utifrån förutsättningarna beskrivna i Parkering- och mobilitetsutredningen (Trivector 
2018) har det totala behovet av bilparkeringsplatser för Förbos befintliga 
hyreslägenheter och för föreslagen bebyggelse beräknats till 0,73 p-platser per lägenhet 
varav ny bebyggelse beräknas till 0,64 p-platser per lägenhet. Det låga p-talet förutsätter 
att området som helhet planeras med tillståndsparkering och att föreslagna 
mobilitetsåtgärder beskrivna under kapitlet Mobilitet nedan genomförs.  
 
Parkering för bostadsändamål föreslås anordnas inom kvartersmark i samlade p-däck 
under bostadsgårdarna och som kantstensparkering utmed gårdsgatorna. In- och utfart 
till parkeringsdäcken sker ifrån den föreslagna gårdsgatan i väster, som delvis utgörs av 
den tidigare allmänna gatan Aspgården, samt de kommunala gatorna Ekgården och 
Bokgården. Se principskiss nedan. 
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Principskiss över möjlig parkeringslösning för befintliga och tillkommande bostäder 
samt lämpliga lägen för in- och utfarter till föreslagna parkeringsgarage, angöringsytor 
för förskola och handel samt bilpoolsplatser och parkering för förskolan.  
 
I planområdets nordvästra kvarter möjliggörs även för en flexibel användning mellan 
bostäder och parkering. Ambitionen är att uppföra ett bostadskvarter likt kvarteren på 
Platåvägens östra sida, men här möjliggörs även ett parkeringsgarage i två plan med 
upphöjd gård. Alternativt kan ett samlat parkeringsdäck i tre våningar ovan mark 
uppföras vid behov. Se principsektioner nedan.  

 
Principsektion över alternativ utformning med ett parkeringsgarage i 3 plan ovan mark 
inom nordvästra kvarteret. (Liljewall 2019) 
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Principsektion över alternativ utformning med parkering i 2 plan och bostäder mot 
Platåvägen inom nordvästra kvarteret. (Liljewall 2019) 

 
Principsektion över föreslagen utformning med parkering i 1 plan och bostäder inom 
hela nordvästra kvarteret. (Liljewall 2019) 
 
Utöver föreslagna parkeringslösningar inom planområdet erbjuds bilparkeringar för 
befintliga bostäder norr om planområdet intill befintlig förskola, vid de nya bostäderna 
som byggs norr om planområdet, i befintligt parkeringsdäck nordväst om Säterigården 
samt i utökad parkeringsyta öster därom. 
 
Parkering för personal till eventuell förskola och framtida verksamheter inryms i 
föreslagen parkeringslösning.  
 
Härryda kommuns målsättning är att följa Göteborg Stads parkeringsnorm gällande 
cykel. Det innebär att 25 cykelplatser ska inrymmas i förråd eller dylikt för varje 1000 
m2 bostadsyta som möjliggörs i detaljplan. Därutöver ska även 10 besöksplatser för 
cykel möjliggöras i anslutning till bostäderna. Behovet av cykelparkering löses inom 
respektive kvarter exempelvis i garageplan, på gårdar samt i närheten till entré. Inom 
detaljplanen möjliggörs väderskyddad cykelparkering på gårdarna. Utrymme för 
cykelparkering för besökare föreslås anordnas i anslutning till de flexibla kantzonerna. 
Generellt ska cykelparkeringarna i huvudsak vara väderskyddade och ge möjlighet till 
god fastlåsning. 
 
Varuleveranser och sophämtning för förskolans behov föreslås angöras från Platåvägen 
medan angöring för varuleveranser och sophämtning till centrumkvarteret möjliggörs 
både från gårdsgatan i väster eller via Platåvägen intill torgytan i söder.  
 
Varuleveranser och sophämtning för Säterigården kan fortsätta likt befintlig situation 
och angörs från den östra gårdsgatan. 
 
Gång- cykel- och mopedtrafik  

Det finns ett utbrett gång- och cykelvägnät inom Mölnlycke tätort vilket gör det möjligt 
för de boende inom Säteriet att gå och cykla till service och verksamheter. På ca 8 
minuter med cykel eller ca 20 minuters promenad nås Mölnlycke centrum. Gång- och 
cykelstråk finns från Säteriet till busshållplatsen vid Boråsvägen, dock saknas vissa 
kopplingar för cykeltrafik samt plats för cykelparkering vid hållplatsen. För befintliga 
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bostäder finns möjlighet till trafikseparerad gångväg till Säteriskolan och Tallgårdens 
förskola genom bostadsgårdarna. 
 
Längs med Platåvägen finns idag trottoar på gatans östra sida, cykling sker i vägbanan. 
Det saknas gångpassager vid Aspgårdens busshållplats vilket gör att det upplevs som 
svårt att korsa gatan. Stråken mellan busshållplatsen vid Boråsvägen och Säteriet samt 
förbi Säteriskolan upplevs av många som otryggt då det saknas belysning och ofta är 
halt på vintern. I naturområdet i söder finns gång- och cykelvägar till Mölnlycke 
centrum där det efterfrågas mer belysning och förbättrad beläggning på vissa sträckor 
för att öka trygghetskänslan och tillgängligheten. 
 
Planförslaget innebär att gångstråket på Platåvägens östra sida breddas och möjliggörs 
för både gång- och cykeltrafik samt att gaturummet kompletteras med en gångväg även 
på Platåvägens västra sida, vilket knyter samman området med det övriga allmänna 
gång- och cykelvägnätet mot Boråsvägen i norr och Mölnlycke centrum i sydost.  
 
Den kommunala gatan Aspgården avses omvandlas till gårdsgata inom kvartersmark, 
medan Ekgården och Bokgården bevaras i befintlig sträckning, men kompletteras med 
gångstråk inom kvartersmark. Den östra och den västra gårdsgatan i nordsydlig riktning 
utgör gata på kvartersmark. De båda gatorna avses utformas som gångfartsgator med 
beläggning som sänker hastigheten för bilar och erbjuder ett trafiksäkert gaturum för 
både gång- och cykeltrafik.  
 
I stadsbyggnadsstudien Mötas i Mölnlycke framhålls behovet av att stärka kopplingarna 
mellan Säteriet och Mölnlycke Centrum. Planförslaget innebär att gång- och 
cykelkopplingarna genom Säteriet och vidare mot centrum förtydligas i bostadsområdet. 
Dock pågår arbete på kommunen med att utreda behovet av att stärka kopplingarna 
söder om planområdet. Parallellt med den pågående byggnationen norr om planområdet 
pågår ett arbete med att bygga ut/förstärka gång- och cykelkopplingarna från Säteriet 
och vidare mot Boråsvägen i norr. 
 
Mopedtrafik med mopeder klass I sker på gatorna inom området och mopeder klass II 
får framföras på cykelstråk. 
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Gång- och cykelstråk inom och genom föreslaget planområde. (AL Studio 2020) 
 
Mobilitet 

I samband med planarbetet har en parkerings- och mobilitetsutredning tagits fram av 
Trivector, fullständiga resultat redovisas i Parkering- och mobilitetsutredning, Säteriet 
2018. Syftet med utredningen har varit att undersöka befintlig parkeringssituation och 
hur den påverkas av tillkommande bebyggelse samt studera möjliga parkeringslösningar 
för området som helhet och föreslå lämpliga mobilitetslösningar.  
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En beläggningsstudie av befintliga parkeringsytor i området som helhet visade att den 
totala beläggningen för boendeparkering var för vardagar, ca 70 % under kvällstid och 
ca 40 % under dagtid samt under helgen ca 50 % under dagtid. Den högsta 
beläggningen för besöksparkeringen var på en vardag kl. 14 med ca 50 %. Av befintliga 
boendeparkeringsplatser utnyttjas därmed inte 30 % (ca 200 bilparkeringar) fullt ut 
under nattetid idag. Statistik från Förbo visar även att 124 hushåll hyr mer än en 
bilparkering idag, i vissa fall så många som upp till fyra stycken. Resultatet med full 
uthyrningsgrad och lågt utnyttjande visar att det finns en god potential för ett bättre 
samutnyttjande inom området.  
 
Parkering- och mobilitetsutredningen beräknar ett antal scenarion lämpliga för Säteriet 
där Scenario 4 har bedömts som det mest lämpliga. Det förutsätter införande av 
tillståndsparkering samt höjda parkeringsavgifter för samtliga av Förbos 
parkeringsplatser. Vid ett tillskott av 300 nya bostäder och ett sammanvägt p-tal för 
Förbos samtliga lägenheter innebär det ett p-tal på 0,73 parkeringsplatser per lägenhet, 
varav de nya bostäderna byggs med 0,64 parkeringsplatser per lägenhet samt att 
nedanstående mobilitetsåtgärder genomförs.  
 

 Administrativa åtgärder såsom information om mobilitet, startpaket och att 
parkeringshyra särredovisas och därmed inte ingår i boendehyran samt en 
årlig uppföljning av förutsättningarna för hållbart resande. 

 Platser för bilpool erbjuds. 
 Lättillgängliga, trygga och stöldsäkra cykelparkeringar med möjlighet till 

exempelvis ramlås. 
 Lastcykelparkeringar. 
 Cykelservicerum. 
 Gång- och cykelstråk av god standard. 
 Reservyta för bilparkering. 

 
En stor förändring för området, som sker i samband med detaljplanens genomförande, 
är att befintliga parkeringsytor bebyggs och både befintliga och nytillkommande 
bostäder får ett betydligt lägre parkeringstal än dagens situation. Detta förutsätter ett 
förändrat beteende hos en del av de befintliga boende i området, i kombination med att 
de som flyttar in till Säteriet i större utsträckning väljer att resa mer hållbart och till stor 
del väljer att leva utan egen bil.  
 
För att framgångsrikt kunna förändra människors beteende är det avgörande att förstå de 
bakomliggande processer som krävs för att en beteendeförändring ska ske och att 
använda denna kunskap i genomförandestrategierna. Det som främst påverkar 
beteendeförändringar är attityder och föreställningar om olika färdsätt samt tillgång till 
exempelvis busslinje. Beteendeförändringar sker dessutom ofta i en serie av stadier för 
att uppnå ett nytt vanebeteende.  
 
De boende i Säteriet är inte en homogen grupp. En del av de boende måste köra bil och 
kan absolut inte tänka sig att ändra sina resvanor. Denna grupp kommer att kunna 
fortsätta äga sin bil men parkeringsavgiften behöver vara mer kostnadstäckande. 
Parkeringen kommer inte längre betalas gemensamt av alla boende, vilket är vanligt i 
befintliga förhållanden då del av den faktiska parkeringskostnaden bakats in i 
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lägenhetshyrorna. Med en mer kostnadstäckande parkeringsavgift kommer de som 
fortsatt vill ha en eller flera parkeringsplatser att behöva betala den faktiska kostnaden 
av parkeringsplatsen istället för att den bakas in i hyran. Parkeringsplatser i garage är 
dyrare att bygga och drifta så avgiften per parkeringsplats kommer därmed behöva höjas 
jämfört med dagsläget. Dock kommer olika alternativ till parkering, och därmed olika 
prisnivåer, även att erbjudas i framtiden inom området. Andra grupper äger ingen bil 
och vill inte vara med och finansiera att fler parkeringsplatser byggs, dessa uppskattar 
istället åtgärder som underlättar att resa hållbart och att slippa betala för något som de 
inte utnyttjar. I mitten finns en grupp människor som idag kanske äger en eller flera 
bilar, men som har funderat på att sälja och istället börja resa mer kollektivt eller cykla 
till arbetet. Förutsättningarna för att göra det möjligt med en beteendeförändring erbjuds 
i Säteriet genom de mobilitetsåtgärder som beskrivs ovan.  
 
Kollektivtrafik 

Norr om Säteriskolan finns en busshållplats, ytterligare en busshållplats finns längs med 
Platåvägen i höjd med Säterigården. Hållplatserna är placerade med endast ca 150 
meters mellanrum varpå det norra hållplatsläget föreslås tas bort i samband med 
utbyggnaden av föreslagen detaljplan. Hållplatserna trafikeras av buss 605, som har 30-
minuterstrafik i rusningstid och 60-minuterstrafik resten av dygnet. Under rusningstid 
trafikerar linjen sträckan Mölnlycke C – Göteborg (hållplats Heden), under övrig tid 
trafikeras endast sträckan Mölnlycke C – Säteriet. Från Mölnlycke centrum går bussar 
både till Mölndal, Göteborg, Borås och Kungälv. 
 
Vid Boråsvägen, ca 400-650 meter norr om området ligger busshållplatsen Platåvägen 
som trafikeras av Grön express på sträckningen Mölnlycke - Göteborg - Kungälv. 
Hållplatsen trafikeras med 5-minuterstrafik i rusningstid. 
 
Hela planområdet ligger inom en radie av 600 meter från en större kollektivtrafikplats, i 
enlighet med riktlinjerna om kollektivtrafik i ÖP2012. Området ligger också inom 500 
meter från busshållplats, vilket ligger i linje med regionens riktlinjer K2020 med syfte 
att öka andelen resor med kollektivtrafik. Det större befolkningsunderlag som tillskapas 
genom de föreslagna bostäderna ger ökat underlag för kollektivtrafik. Tillsammans med 
övrig byggnation i området ökar planförslaget förutsättningarna för en bättre 
kollektivtrafik. 
 
Social hållbarhet 

Kvarteren som tillskapas inom detaljplanen ska utformas så att området som helhet 
länkas samman. Planförslaget innebär att nya tydliga stråk skapas som upplevs 
tillgängliga för alla, så väl befintliga boende som nya och besökare. Förbättrade stråk 
längs Platåvägen som kopplas samman med stråk mot centrum bidrar till att knyta 
samman Säteriet med centrala Mölnlycke. Det södra kvarteret erbjuder utökat 
serviceutbud med möjlighet till uteservering i söderläge. Med rätt innehåll och 
tillräckliga vistelseytor kan detta kvarter skapa en naturlig mötesplats för området, 
vilket efterfrågades av flera boende i det dialogarbete som föregått detaljplanearbetet.  
 
En ökad blandning av boendeformer och lägenhetsstorlekar samt en ökad tillgång till 
bostäder med hiss bidrar till att fler har möjlighet att bo kvar i området över tid. Fler 
boende skapar bättre underlag för service och befolkar området vilket kan ge ökad 

Page 627 of 781



  

 
Antagandehandling för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95  

BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun 
Sida 37 av 56 

trygghet. Bostäder och flexibla kantzoner längs med Platåvägen skapar utblickar som 
ökar trygghetskänslan och gatumiljöns karaktär förstärks så att gatan blir en tydlig och 
inbjudande länk in i området. Förändringarna av gatan med bredare trottoarer för gång 
respektive gång- och cykeltrafik, trädkantad allé och markerade övergångar inbjuder till 
lägre hastigheter och ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Gångfartsgatorna 
utformas för låga hastigheter och som en gatumiljö där cyklister, fotgängare och bilar 
samsas. De flexibla kantzonerna bidrar till levande entrévåningar och gatumiljöer och 
ökar möjligheten till möten mellan boende i området. 
 
Större valmöjligheter med fler lägenhetsstorlekar och boendeformer med en blandning 
av gammalt och nytt skapar möjlighet för mångfald och möten mellan människor vilket 
kan motverka segregation. Föreslagen bebyggelse erbjuder gårdar i skyddat läge med 
plats för lek. Trafiksäkra passager för barn finns till närliggande skolor och förskolor. 
Genom att utforma gatorna för låga hastigheter ökar tryggheten för barn. 
 
Planförslaget innebär att befintliga parkeringsdäck inom planområdet rivs och ersätts 
med markparkering i och utanför planområdet, i parkeringsgarage norr om planområdet 
samt vid behov i ett nytt gemensamt parkeringsgarage i planområdets nordvästra hörn. 
Nya parkeringsplatser i garage innebär färre och dyrare parkeringsplatser, men även i 
framtiden kommer en variation av parkeringstyper att erbjudas och därmed variation i 
parkeringskostnader. Ett genomförande enligt planförslaget innebär att de som använder 
bil till större del kommer att betala för de faktiska parkeringskostnaderna som även 
täcker drift och underhåll samt anläggande av parkeringsplatserna. Det större 
befolkningsunderlag som tillskapas genom de föreslagna bostäderna ger ökat underlag 
för kollektivtrafik. För de boende som inte har bil förbättras tillgängligheten inom 
området och befintliga busshållplatser samt till Mölnlycke centrum då 
mobilitetsåtgärder införs och nya gång- och cykelstråk tillförs vilket ger mer gena 
kopplingar till centrum. Den nya gatustrukturen gör det lättare att nå förskolor och skola 
till fots eller med cykel.  
 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Samtliga fastigheter ansluts till kommunalt vatten och avlopp via ledningsnätet. 
Kapaciteten i Mölnlyckes VA-nät är idag begränsad vilket innebär att möjligheterna att 
ansluta tillkommande byggnation är kopplad till den övergripande kapaciteten i VA-
nätet. En kapacitetsutredning av befintligt VA-system (Sweco 2019) har tagits fram i 
samband med detaljplanearbetet.  
 
Området vid Säteriet försörjs idag med dricksvatten från Finnsjöns vattenverk och ingår 
i Mölnlycke lågzon. Området försörjs via ledningar från Solstens bostadsområde och 
från Säterivägen. Trycknivån i området styrs av högreservoaren Wolffs kulle i centrala 
Mölnlycke. För befintliga förhållanden bedöms trycknivån (25-30 mvp) och 
matningsvägarna till området som goda. Härryda kommun eftersträvar dock att leverera 
35 mvp i förbindelsepunkt för ny bebyggelse. Riktlinjen innebär att bebyggelse med 
upp till 4 våningar kan erhålla acceptabelt vattentryck. 
 
Med anledning av ovanstående rekommenderas att området omvandlas till en högzon 
för att tillgodose acceptabla trycknivåer. En omvandling är möjlig då en 
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tryckstegringsstation avses anläggas söder om planområdet inom befintlig kvartersmark 
som ägs av Förbo. En tryckstegringsstation i detta läge bedöms kunna försörja hela 
området inklusive ny bebyggelse i föreslagen detaljplan samt intilliggande detaljplan för 
Råda 1:9. Matningsvägarna bedöms som goda till området och befintliga 
brandpostlägen bedöms kunna tillgodose släckvattenbehovet om 20 l/s. 
 
Spillvatten från området avleds idag med självfall till Mölnlycke centrum och 
tunnelpåslaget. Planområdet är så utformat att all bebyggelse antas kunna avleda 
spillvatten med självfall till befintliga spillvattenledningar söder om området. 
Beräkningar har utförts för befintliga förhållanden och för framtida förhållanden, då 
detaljplaneområdena har byggts. Resultatet visar att befintliga ledningar klarar att 
avleda spillvattenflödena och tillskottsvatten både i nuvarande och vid framtida 
förhållanden. Spillvattensystemet i nordvästra Mölnlycke är dock överbelastat 
uppströms den studerade ledningssträckan. Ledningen beräknas vara uppdämd ovan 
ledningshjässa vilket minskar dess kapacitet. Om denna ledning skulle läggas om med 
en större dimension skulle kapaciteten öka och resultera i en högre belastning på 
studerad ledningssträcka inom planområdet. Det finns dock planer på att anlägga ett nytt 
tunnelpåslag till spillvattentunneln i norra Mölnlycke, vilket skulle kunna avlasta 
ledningarna. 
 
Nya spillvattenledningar kommer att behöva anläggas inom planområdet där kvarteren 
kan få förbindelsepunkter via självfall. Även nya vattenledningar behöver anläggas 
inom planområdet. Härryda kommun avser att anlägga en ny tryckstegringsstation 
sydväst om planområdet för att säkerställa erforderlig dricksvattenförsörjning. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska tas om hand lokalt i enlighet med kommunens dagvattenpolicy. Det 
innebär att dagvattnet i första hand ska infiltreras och fördröjas i tomtmark och 
vägmark. Den allmän platsmark som finns inom planområdet utgörs av de allmänna 
gatorna Platåvägen, Aspgården och Bokgården vars sträckning i princip bevaras intakt. 
Dock kommer Aspgården övergå till gårdsgata på kvartersmark i samband med 
genomförandet av detaljplanen.  
 
I samband med detaljplanearbetet har en VA- och dagvattenutredning tagits fram 
(Ramböll, 2019 rev. 2020) för att utreda möjligheterna för en hållbar dagvattenhantering 
inom planområdet. Utgångspunkten är att föreslagen exploatering inte skall försämra 
befintlig situation gällande dagvattenflöden och belastning av föroreningar. En 
översiktlig översvämningskartering har också genomförts i samband med arbetet och 
översvämningsrisk och strategi vid skyfall har studerats.  
 
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering som uppfyller Härryda kommuns 
dagvattenpolicy och riktlinjer från Svenskt Vatten, föreslås lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Detta föreslås i form av växtbäddar för rening och fördröjning av 
vägdagvatten, med dagvattenkasetter för fördröjning av vatten från innergårdar inom 
kvarteren samt upphöjda växtbäddar för fördröjning rening av takvatten. Växtbäddarna 
utmed gatorna kan även nyttjas för snöupplag under vintern, men då bör växtval och 
materialsammansättningen i bäddarna ses över för detta ändamål. Då samtliga nya 
fastigheter avses underbyggas med parkeringsgarage kan upphöjda växtbäddar anläggas 
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på kvarterens gårdar för att hantera dagvattnet, dräneringsledningen på anläggningens 
botten behöver då avledas genom bjälklaget.  
 

 
Översikt av föreslagna dagvattenlösningar inom planområdet. Grön färg symboliserar 
växtbäddar. Rosa färg symboliserar dagvattenkasetter. Föreslagna dagvattenledningar 
är markerade med ljusgrön färg. (Ramböll 2019)  
 
Området har dimensionerats för omhändertagande av ett 20-års regn med en klimat-
faktor 1,25 efter planerad exploatering. Den totala erforderliga fördröjningsvolymen är 
ca 150 m3 inom delområde A, där 120 m3 fördröjs inom kvartersmarken och 30 m3 
fördröjs inom den allmänna platsmarken. Delområde B utgöras enbart av kvartersmark. 
Om kvartersmarken inom delområde B enbart kommer att utgöras av bostäder är den 
aktiva fördröjningsvolymen ca 170 m³, byggs ett parkeringshus inom kvartersmarken 
kommer den aktiva fördröjningsvolymen vara på ca 175 m³. 
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Efter implementering av dagvattenlösningar minskar föroreningsbelastningen från 
området i jämförelse med befintliga förhållanden. Koncentrationerna av föroreningar i 
dagvattnet understiger även riktvärden nivå 1M från Riktvärdesgruppen 2009. Dessa 
riktvärden hänvisas till inom Härryda kommuns dagvattenstrategi. Bedömningen görs 
därmed att exploateringen med föreslagna åtgärder bidrar till ökade möjligheter att 
förbättra vattenkvaliteten och möjligheterna att uppnå MKN i den nedströms liggande 
recipienten Rådasjön som har miljöproblem med hänsyn till förhöjda halter av 
miljögifter, försurning och med morfologiska förändringar. 
 
Platåvägen fungerar som en skyfallsled genom planområdet både före och efter 
exploatering. I befintlig situation finns det en översvämningsrisk och lågpunkt längs 
med den västra planområdesgränsen. I och med exploateringen av området föreslås en 
ny höjdsättning och skapandet av skyfallsstråk via planerade gårdsgator längs den västra 
respektive östra planområdesgränsen. Skyfallsstråken avleds mot befintligt naturområde 
söder om planområdet. Detta är viktigt för att inte få stående vatten inom planområdet 
som kan orsaka skada på befintlig eller planerad bebyggelse. På innergårdarna är det 
viktigt att möjliggöra ett utflöde så att det inte skapas instängda områden utan att vatten 
kan avledas till omkringliggande gator som kan agera skyfallsleder. 
 

 
Översiktliga avrinningstråk vid skyfall. (Ramböll 2019) 
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Energi 

Uppvärmning av de planerade bostäderna ska om möjligt ske med förnyelsebar energi.  
 
El, tele och fiber 

Inom planområdet finns två befintliga transformatorstationer som ägs av Härryda 
Energi. Kapaciteten bedöms tillräcklig även efter utbyggnad enligt föreslagen 
detaljplan. Den sydligaste transformatorstationen utmed Nedergårdarna föreslås flyttas 
ca 50 meter söder ut för att enklare bli en del av den nya strukturen i området. Det nya 
läget samt befintligt område för transformatorstation norr därom planläggs som E – 
transformatorstation. Flytt av transformatorstation och eventuell ledningsflytt bekostas 
av exploatören.  
 
Avfall 

Utrymme för kompostering och sortering av sopor ska anordnas för enskilda fastigheter 
eller grupper av fastigheter i anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon, 
enligt kommunens gällande avfallsföreskrifter. Utrymmen ska vara dimensionerade för 
hämtning veckovis och erbjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för 
hämtningspersonalen.  
 
Avfallshanteringen inom planområdet föreslås ske med moloker utmed gårdsgatorna 
samt de kommunala gatorna Ekgården och Bokgården. Avfallshanteringen kan nyttjas 
av både befintliga och nya bostäder. Avfallshantering för förskolekvarteret föreslås ske 
via lastzon utmed Platåvägen.  
 
Inom planområdet finns en befintlig uppsamlingsplats för återvinning vid den 
kommunala gatan Aspgården. Planförslaget innebär att återvinningsstationen eventuellt 
behöver flyttas. Ny placering kan anordnas inom Förbos fastighet antingen i närheten av 
redan befintligt läge eller öster om parkeringsytorna vid Tallgårdens förskola norr om 
planområdet. 
 
Störningar och risker 

MKN Luft 

Regeringen har utfärdat en förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljö samt att 
uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bens(a)pyren.  
 
Enligt Härryda kommuns översiktsplan 2012 överskrids inte gällande normer för 
närvarande inom något bostadsområde i Härryda kommun. 
 
Buller 

Ljudnivåer från vägtrafik kan medföra bullerstörningar för den planerade 
bostadsbebyggelsen. För att utreda omfattningen av påverkan från buller har en 
Trafikbullerutredning (Efterklang™ 2019 rev. 200227) tagits fram. Enligt förordning 
om buller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör inte buller från spårtrafik och vägar 
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överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad om högst 35 m2 gäller att bullret 
inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad.  
 
Som underlag till bullerutredningen har trafikmätningar från Härryda kommun använts 
och vägts samman med trafikutredning för intilliggande detaljplanen för Råda 1:9 samt 
bedömning av trafikalstring genererat av föreslagen detaljplan.  
 

  
Trafikinformation som använts i beräkningarna (Efterklang™ 2019 rev. 2020). Andel 
trafik angivet i årsdygnstrafik (ÅDT). 
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Dygnsekvivalent (Leq24h) och maximal (LFmax) ljudnivå för vägtrafik i dBA har 
beräknats både på byggnadens fasader (för några punkter på varje våningsplan) och för 
ljudutbredningen redovisad som färgfält. Ljudutbredning i färgfält har beräknats på 
höjden 1,5 m över mark. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden dvs. 
inklusive inverkan av ljudreflektion från närliggande fasader men utan inverkan av egen 
fasad. Beräknade nivåer som visas på färgfältskartor visas inte som frifältsvärden. 
 

  
Ekvivalent ljudnivå vid fasad runt parkerings- och bostadskvarteret i nordväst. 
(Efterklang™ 2019 rev. 2020) 

 
Ekvivalent ljudnivå vid fasad för kvarteret som utgör entré till nya Säteriet. 
(Efterklang™ 2019 rev. 2020) 
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostads- och centrumkvarteret väster om Platåvägen. 
(Efterklang™ 2019 rev. 2020) 
 
Trafikbullerutredningen konstaterar att riktvärden utomhus kan klaras med planerad 
bebyggelse och att ljudnivåer inomhus kan klaras genom att i detaljprojekteringen ställa 
krav på ljudisolering i fasad. Generellt för bostadskvarteren så klaras riktvärdet vid 
fasad. Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad ligger mellan 52-58 dBA och maximal 
ljudnivå mellan 70-79 dBA.  
 
För att klara riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 
dBA vid uteplats krävs tillgång till ljudskyddad uteplats på gården. Om tillgång till 
ljudskyddad uteplats finns kan sekundär uteplats placeras mot Platåvägen. Tillgång till 
ljudskyddad uteplats säkerställs på plankartan genom g1 och g2 – 
gemensamhetsanläggning för gård. För att inte hindra uppförande av parkeringshus i 
detta läge reglerar bestämmelse g1 endast uteplatser vid uppförande av bostadskvarter. 
En planbestämmelse har dessutom införts på plankartan om att framtida bostads- och 
förskolegårdar ska avskärmas från Platåvägen så att maximal ljudnivå om 70 dB(A) inte 
överskrids.   
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Ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostads- och förskolekvarter öster om Platåvägen. 
(Efterklang™ 2019 rev. 2020) 
 
För förskolor finns inga riktvärden för trafikbuller utomhus vid fasad. För nybyggnad 
ställs krav på ljudnivå inomhus, vilka blir dimensionerande för ljudisolering i fasad. 
Dessa krav redovisas i Svensk Standard SS25268:2007 och klaras genom att t.ex. 
anpassa val av fönster och fasad i detaljprojekteringen. Riktvärdet för skolgård, 
dygnsekvivalent ljudnivå, är 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA vilket klaras från 
byggnadens hörn mot öster. 
 
Längs Platåvägen går busstrafik. Vid fortsatt projektering av fasader är det lämpligt att 
ta hänsyn till busshållplatsernas placering för att undvika störning.  
 
Brandförsvar 

Planerade vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddningstjänstens 
fordon och ska dimensioneras så att de tål belastning av tunga fordon. Räddningsvägar 
för befintliga bostäder sker via befintliga kommunala gator samt föreslagna gårdsgator 
inom detaljplanen. 
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KONSEKVENSER  

Avvägningar enligt miljöbalken  

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken kapitel 3. 
Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm enligt 
Miljöbalken kapitel 5 överskrids. 
 
Undersökning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas ”om 
detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser”.  
 
Detaljplanen innebär viss påverkan på tillgång till friytor inom aktuellt planområde. 
Inom kvartersmark för befintliga bostäder samt i omgivande naturområde finns god 
tillgång till friytor. Dessa är de friytor som nyttjas mest enligt dialog med boende inom 
Säteriet. Trafikytor för befintliga och tillkommande bostäder mm inom Säteriet studeras 
utifrån ovanstående ambition om en mer stadsmässig miljö. Målet är att trafikmängden 
hålls nere av lägre p-tal för området som helhet samt fokus på mobilitetsåtgärder. I 
övrigt bedöms planen och dess genomförande innebära liten eller obetydlig 
miljöpåverkan. 

Härryda kommun bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, då 
planen avser en komplettering inom ett befintligt område på lokal nivå och inte omfattas 
av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000 eller 
verksamheter enligt MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Planerad markanvändning 
innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra allmänna intressen. Föreslagen 
bebyggelse och anslutning till kommunalt vatten och avlopp bidrar i sig inte till att 
påverka kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Trafikökningen till och från 
området bedöms lokalt inte heller medföra att någon av de hittills antagna 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Planen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Samråd om undersökningen har 
skett med Länsstyrelsen den 6 december 2018. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. 
 
Hälsa, säkerhet och störningsskydd 

Översvämning 

Planområdets topografi innebär att det i nuläget finns en lågpunkt vid västra 
planområdesgränsen där vatten ansamlas vid kraftiga regn. Platåvägen fungerar idag 
som en skyfallsled och kommer att fortsätta göra detta efter ett genomförande i enlighet 
med detaljplanen. Planförslaget innebär att befintliga lågpunkter byggs bort och 
ytterligare skyfallsstråk möjliggörs på gårdsgatorna i öster och väster vilka avleds till 
befintligt naturområde söder om planområdet. Innergårdarna kommer att utformas så att 
det inte skapas instängda områden utan att vatten avleds till omkringliggande gator som 
agerar skyfallsleder. 
 

Page 637 of 781



  

 
Antagandehandling för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95  

BOSTÄDER I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun 
Sida 47 av 56 

Natur och kultur 

Planförslaget innebär att mark som idag utgörs av parkeringsdäck samt gräsmattor med 
inslag av träd bebyggs med flerbostadshus. I samband med detaljplanearbetet har en 
naturvärdesinventering genomförts, sammantaget bedöms konsekvenserna för 
naturmiljön efter ett genomförande i enlighet med planförslaget att bli liten.  
 
Tillkommande bebyggelse har anpassats efter platsens topografiska förutsättningar och 
har utformats för att samspela med befintlig karaktär och bebyggelsestruktur. Det finns 
inga kända fornlämningar inom planområdet. 
 
Miljömål 

Exploateringen är förenlig med de nationella och regionala miljömålen om begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft och god bebyggd miljö. 
 
Föreslagen bebyggelse planeras med ett lågt p-tal och syftet med detaljplanen är att 
profilera området med hållbara mobilitetslösningar och erbjuda goda gång- och 
cykelmöjligheter inom och genom området. Med områdets centrala läge i ett befintligt 
samhälle finns dessutom goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafik för miljöanpassade 
och resurssnåla transporter. Vilket sammantaget bidrar till att uppnå miljömålen.  
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Inledning 

Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan 
fungerar som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
Planförfarande 

Detaljplanen utförs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), 
då planen bedöms vara av betydande allmänt intresse. Planen bedöms inte innebära 
betydande miljöpåverkan, se vidare under rubriken Undersökning. Den bedöms även 
vara förenlig med intentionerna i kommunens översiktsplan ÖP 2012, se rubrik 
Översiktsplan för Härryda kommun. 
 

 
Detaljplaneprocessens skeden med utökat förfarande. 
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Detaljplanens tidplan 

För detaljplanen gäller följande tidplan: 
Samråd:     april/maj 2019 
Granskning:     maj 2021 
Godkännande kommunstyrelsen:  oktober 2021 
Antagande kommunfullmäktige:  november 2021 
Laga kraft:     december 2021   
       (förutsatt att planen inte överklagas) 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen får laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att särskilda skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan 
eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen 
rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 
 
Markägoförhållanden 

Fastigheter inom planområdet är Kindbogården 1:95, Råda 1:7 och Råda 1:8 som ägs av 
Förbo Aktiebolag, nedan kallad exploatören. Råda 1:1 ägs av kommunen.  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.  
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av denna. Allmän plats inom planområdet 
omfattar GATA. 
 
Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och underhåll av 
kvartersmark, med undantag av kvartersmark för transformatorstation där ansvaret för 
utbyggnad och framtida drift- och underhåll åligger Härryda Energi. Exploatören 
ansvarar även för rivning av befintliga parkeringsdäck inom detaljplaneområdet för att 
möjliggöra exploateringen. Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom 
kvartersmark, såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, 
dagvattenanläggningar, markparkeringar, underjordiska garage för parkeringar av bil 
och cykel samt lek- och grönytor. 
 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar inom kvartersmark som tillgodoser 
flera fastigheters behov bör överlämnas till nybildade gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsföreningar. Se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan. 
Genom hyresavtal mellan fastighetsägare och privat eller kommunal aktör möjliggörs 
upplåtelse av lokal för förskola öster om Platåvägen, i planområdets mitt 
(förskolekvarteret). Detaljplanen möjliggör även avstyckning av tredimensionell 
fastighet för förskoleändamål. 
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Anläggningar utanför planområdet 

En tryckstegringsstation kommer att behövas i anslutning till området för föreslagen 
detaljplan samt angränsande detaljplan för Råda 1:9. Bygglov för 
tryckstegringsstationen är beviljat.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Mark ingående i allmän plats 

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har rätt att lösa in 
allmän plats tvångsvis enligt PBL 6 kap 13 §. Fastighetsägare har rätt att få allmän 
platsmark inlöst enligt PBL 14 Kap 14 §. Ersättning för inlösen av allmän plats sker 
med stöd av 4 Kap Expropriationslagen (1972:719).  
 

Fastighet Erhåller mark  Avstår mark Markanvändning 

Kindbogården 1:95 - ca 300 kvm ca 300 kvm allmän plats, GATA 

Råda 1:7 ca 570 kvm ca 590 kvm 

ca 90 kvm kvartersmark, Transformatorstation 
ca 500 kvm allmän plats, GATA 
ca 570 kvm kvartersmark, gårdsgata  

Råda 1:8 ca 160 kvm ca 300 kvm 
ca 300 kvm allmän plats, GATA 
ca 160 kvm kvartersmark, prickmark 

Råda 1:1 ca 1100 kvm ca 730 kvm 
ca 1100 kvm allmän plats, GATA 
ca 730 kvm kvartersmark, gårdsgata, prickmark 

 
 

 

Område markerat med rosa 
färg avser allmänplatsmark som 
överförs till kommunal 
fastighet.  
 
Område markerat med blå färg 
avser kvartersmark som 
överförs till exploatörens 
fastigheter.  
 
Område markerat med grön 
färg avser kvartersmark som 
kan upplåtas eller överlåtas till 
Härryda Energi. 
 
Område med gul färg avser 
upplåtande av servitutsområde. 
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Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av 
detaljplanen. Ytterligare reglering genom s k fastighetsindelningsbestämmelser bedöms 
inte nödvändig. 
 
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom eventuell 
fastighetsbestämning, avstyckning, fastighetsreglering, anläggningsåtgärd, 
tredimensionell fastighetsbildning och ledningsrättsåtgärd. 
 
Avstyckning kan ske för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark.  
 
De markområden som utgör nytillkommen allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap, ska genom fastighetsreglering överföras till den angränsande 
kommunal fastigheten Råda 1:1.  
 
Innan bygglov beviljas ska den aktuella fastighetens parkeringsbehov vara säkerställt 
genom att parkering löses inom den egna kvartersmarken, alternativt genom andel i 
gemensamhetsanläggning eller annan långsiktig rättighet att parkera inom annan 
fastighet. 
 
Gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för anläggningar inom kvartersmark som blir 
gemensamma för bostadsfastigheterna, t ex gårdsgata, gångvägar, gårdar, grön- och 
lekytor samt dagvattenanläggningar.  
 
Parkeringsbehovet för vissa kvarter i området kan komma att lösas genom parkering i 
underjordiskt garage i ett angränsande kvarter. För dessa garage kan 
gemensamhetsanläggning bildas för de fastigheter som ska nyttja parkeringarna.  
 
Gemensamhetsanläggning för underjordiska garage får bildas i samband med eventuell 
avstyckning för de berörda fastigheterna, för att säkerställa fastigheternas rätt till 
parkering.  
 
Det parkeringshus som detaljplanen möjliggör i den nordvästra delen av detaljplanen 
kan komma att inrättas som gemensamhetsanläggning för att betjäna hela områdets 
parkeringsbehov. Utgångspunkten är dock att parkeringsbehovet klaras inom respektive 
kvarter. 
 
Bildande av gemensamhetsanläggningar sker genom en anläggningsförrättning som 
handläggs av Lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar 
Lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning och standard, vilka fastigheter 
som ska delta, samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader för 
anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala 
utifrån sitt andelstal. 
 
En eller flera samfällighetsföreningar får bildas för förvaltning av 
gemensamhetsanläggningarna inom området. 
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Servitut  

För åtkomst till kvartersgata i planområdets östra del avser kommunen att upplåta 
servitutsrätt till exploatören utan ersättning 
 
Inom detaljplaneområdet har Härryda Energi två transformatorstationer, varav den ena 
ges planstöd i befintligt läge och den andra föreslås flyttas ca 50 meter söderut med stöd 
av detaljplanen. För dessa transformatorstationer saknas i dagsläget rättighet eller 
upplåtelseavtal. Transformatorstationerna kan säkerställas med servitut. 
 
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser. 
 
Ledningsrätt 

Allmänna ledningar för vatten- och avlopp, el, bredband, samt eventuellt fjärrvärme 
avses nedläggas i allmän plats eller inom u-områden. För det fall allmänna ledningar ska 
anläggas för annan än kommunen, kan ledningsrätt inrättas på kvartersmark med u-
områden eller inom allmänplatsmark. Alternativt kan markupplåtelseavtal tecknas 
mellan ledningsägaren och kommunen inom allmänplatsmark. 
 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som blir 
nödvändiga för att genomföra exploateringen, förutom de som ledningsägare är 
ansvariga för enligt nedan. Exploatören är också skyldig att ansöka om och bekosta 
bildande av nya gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar, samt 
fastighetsbildning för överföring av allmän plats till kommunal fastighet. 
 
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och 
bekosta lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt.  
 
Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Råda 1:7, Råda 1:8 och Kindbogården 1:95 är samtliga belastade av inskrivna rättigheter 
för tele, transformatorstation och ledning mm för Härryda Energi. Dessa rättigheter är 
inte längre gällande då de avser anläggningar som inte längre existerar. Rättigheterna, 
vilka grundas på avtal mellan parterna, ska upphävas och inskrivningen ska genom 
överenskommelse mellan parterna tas bort ur fastighetsregistret. 
 
Avtal mellan kommunen och exploatör 

Ramavtal 
Ramavtal som reglerar de övergripande principerna för exploateringen är tecknat mellan 
kommunen och exploatören 2019-06-27. 
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Exploateringsavtal 
För att säkerställa detaljplanens genomförande ska exploateringsavtal tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera 
marköverlåtelser, utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar, utbyggnad av 
kvartersmark, parkeringsbehov och mobilitetsåtgärder, fastighetsbildning mm. I 
samband med att detaljplanen antas i kommunfullmäktige ska även exploateringsavtalet 
godkännas av kommunfullmäktige. 
  
Sammanfattning av exploateringsavtalets huvudsakliga innehåll:  
 
I exploateringsavtalet regleras att exploatören svarar för samtliga kostnader föranledda 
av utbyggnad av allmän platsmark och att exploatören överlåter allmän plats utan 
ersättning. Exploatören anses till följd därav ha erlagt full gatukostnadsersättning för 
allmän plats i enlighet med detaljplanen. Avtalet reglerar även i stora drag hur 
projektering och utbyggnad av allmän plats ska genomföras. 
 
Exploateringsavtalet innehåller även information om överlåtelse av kvartersmark från 
kommunen till exploatören. 
 
Avtalet kommer även reglera att den mark som i detaljplanen avsätts för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, markerad som u på plankartan, och som ägs av exploatören vid 
tidpunkten för detaljplanens antagande, ska upplåtas till kommunen utan ersättning.  
 
Avtalet avser även reglera vem som bekostar lantmäteriförrättningar föranledda av 
ovanstående åtgärder. 
 
Mobilitetsavtal  
För att reglera de mobilitetsåtgärder som exploatören åtar sig att genomföra för att 
erhålla ett lägre parkeringstal kan mobilitetsavtal komma att tecknas mellan kommunen 
och exploatören 
Avtalet tas fram i samband med bygglovsansökan, när det är klart vilka åtgärder som 
avses genomföras. 
 
Separata avtal om marköverlåtelse och eventuella andra åtgärder kommer även att 
upprättas mellan kommunen och exploatören.  
 
Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan 
respektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader och utförande samt ansökan om ledningsrätt. 
 
Tekniska frågor 

Se respektive avsitt ovan för beskrivning av vad planen innebär och vilka utredningar 
som genomförts med avseende på trafik, VA, el, tele, bredband mm.  
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Gator 

Inom detaljplaneområdet ligger gatorna Platåvägen och Bokgården, som utgörs av 
allmän plats (GATA) med kommunalt huvudmannaskap och som ska byggas ut av 
kommunen i enlighet med detaljplaneförslaget.  
 
Gårdsgatorna, inklusive den befintliga gatan Aspgården, vilken övergår från allmän 
plats till kvartersmark, inom detaljplaneområdet ska byggas ut av exploatören och kan 
upplåtas till gemensamhetsanläggning för de i detaljplanen ingående fastigheterna. 
 
Gång- och cykelvägar 

Gång respektive gång- och cykelstråk föreslås anläggas längs med Platåvägen  
 
Utmed de befintliga gatorna Ekgården, Aspgården och Bokgården samt föreslagna 
gårdsgator föreslås gångstråk inom kvartersmark.  
 
Gångväg inom kvartersmark byggs ut av exploatören och gång respektive gång- och 
cykelväg inom allmän plats utmed Platåvägen byggs ut av kommunen. 
 
Parkering 

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas och bekostas av 
exploatören inom kvartersmark i underjordiska garage, i planområdets parkeringshus 
eller markparkering inom respektive kvarter. Se illustration under kapitlet Parkering, 
utfarter. 
 
Vid detaljplanens genomförande kommer 4 st. befintliga parkeringsdäck att tas bort. 
Dessa parkeringar föreslås ersättas i samlat parkeringsgarage och med markparkeringar 
i och utanför detaljplaneområdet Se illustration under kapitlet Parkering, utfarter. 
 
Enligt genomförd parkerings- och mobilitetsutredning (Trivector 2018) ska all 
parkering utföras av exploatören enligt föreslagen parkeringsnorm för området om 0,73 
parkeringsplatser per lägenhet för nytillkomna och befintliga bostäder, varav ny 
bebyggelse beräknas till 0,64 p-platser per lägenhet. Detta under förutsättning att de i 
mobilitetsutredningen föreslagna mobilitetsåtgärderna genomförs. 
 
Bostädernas parkeringsbehov säkerställs i huvudsak genom underjordiska garage, vilket 
planförslaget medger under samtliga kvarter. Planförslaget möjliggör även 
tredimensionell fastighetsbildning för garage under samtliga kvarter med undantag av 
förskolekvarteret. Förvaltning av gemensamma utrymmen för parkering som krävs kan 
ske genom gemensamhetsanläggningar där samtliga fastigheter som har behov av 
garage har andelstal. Alternativt kan kravet på parkering uppfyllas genom långsiktiga 
hyresavtal, där fastighetsägare hyr ut parkeringsplatser i garage tillhörande fastigheten, 
eller genom att ett parkeringsbolag eller liknande förvärvar och avstyckar ett 
tredimensionellt utrymme för garage under kvarteren inom planområdet och hyr ut 
parkeringsplatser motsvarande parkeringsbehovet. 
 
Även det eventuella parkeringshuset i planområdets nordvästra del avses förvaltas 
genom en gemensamhetsanläggning där samtliga fastigheter, vilka har behov av 
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parkering för att uppfylla den fastställda parkeringsnormen, ska åsättas andelstal. 
Alternativt kan parkeringshuset ägas av en privat aktör i form av parkeringsbolag eller 
fastighetsägare i området. 
 
Innan bygglov för bostäder kan beviljas ska exploatören tydligt visa hur parkering 
permanent avses lösas. Det ska lösas inom kvartersmark eller t ex genom att den 
aktuella fastigheten äger andel i gemensamhetsanläggning för underjordiskt garage eller 
genom annan långsiktig rättighet att parkera inom annan fastighet. 
 
Vatten- och avlopp 

Planområdet ska anslutas till kommunalt dricks- och spillvatten.  
 
För att öka trycket i dricksvattenledningarna för tillkommande bebyggelse avser 
kommunen att anlägga en tryckstegringsstation söder om detaljplaneområdet. Bygglov 
för tryckstegringsstation är beviljat. 
 
Dagvatten 

Dagvatten ska omhändertas lokalt. Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostar 
dagvattenlösningar inom kvartersmark. Dagvatten föreslås hanteras enligt den till 
detaljplanen tillhörande VA och dagvattenutredningen (Ramböll 2019 rev. 2020). 
 
Övriga ledningar 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 
 
El och Tele 

Inom planområdet finns underjordiska ledningar för el och tele som eventuellt behöver 
flyttas i samband med utbyggnad av planområdet. Inom detaljplaneområdet finns två 
befintliga transformatorstationer, varav den ena avses flyttas ca 50 m söder om dess 
nuvarande läge. Transformatorstationen ges planstöd i det nya läget.  
Flytt av transformatorstationen och ledningar bekostas av exploatören. 
 
Värme 

För det fall detaljplaneområdet ska försörjas med fjärrvärme ska fjärrvärmeledningar 
förläggas i allmän plats inom planområdet, eller inom markreservat för allmänna 
ledningar. Fjärrvärmeledningar finns i dag framdragna till området. Uppvärmning ska 
om möjligt ske med förnyelsebar energi. 
 
Bredband 

För det fall detaljplaneområdet ska försörjas med bredband ska ledningar anläggas i 
allmän plats inom planområdet. Optoledningar finns i dag framdraget inom området. 
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Markmiljö 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts i syfte att utreda om 
fyllningsmaterial i området visar tecken på förorening. Fullständigt resultat redovisas i 
Miljöteknisk markundersökning med tillhörande bilagor. Undersökningen visar att det 
på vissa platser förekommer halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vilka 
sannolikt härstammar från den relativt trafikerade vägen samt närheten till 
parkeringsgaragen. 
 
Vid schaktning i massorna rekommenderas att samlingsprov uttas från massorna för att 
säkerställa att dessa innehåller acceptabla halter kolväten samt att provtagning av 
grundvattnet sker för att undersöka förekomst av PAH. 
 
Vid misstanke om föroreningar och krav på eventuell anmälan till tillsynsmyndigheten 
är exploatören skyldig att anmäla innan entreprenadarbeten påbörjas inom kvartersmark 
och kommunen ansvarar för anmälan inom allmän platsmark. 
 
En anmälan ska göras till kommunens tillsynsmyndighet senast 6 veckor innan 
schaktarbetena startar. En planbestämmelse på plankartan inom det södra kvarteret 
föreskriver att startbesked inte får ges för byggnad ovan mark avseende bostadsändamål 
innan villkor för berörd marks lämplighet avseende förorenad mark uppnåtts. 
 
Luft och buller 

Luft 

Enligt Härryda kommuns översiktsplan 2012 överskrids inte gällande normer inom 
något bostadsområde i Härryda kommun. 
 
Buller 

I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning tagits fram. Den visar att det 
inte förväntas bli några problem med störande bullernivåer från trafiken i stora delar av 
planområdet och att det finns goda förutsättningar för hela planområdet att leva upp till 
de krav som ställs i trafikbullerförordningen. 
 
En planbestämmelse har införts på plankartan om att framtida bostads- och 
förskolegårdar ska avskärmas från Platåvägen så att maximal ljudnivå om 70 dB(A) inte 
överskrids. Reglering av bulleråtgärder för inomhusmiljön sker i bygglovsskedet. 
 
Geoteknik 

I detaljplanearbetet har en geoteknisk utredning utförts av ÅF. Inga nämnvärda 
sättningar förväntas inom området och stabilitetsförhållandena är gynnsamma. Inga 
restriktioner eller planbestämmelser krävs. Exploatören ansvarar för kompletterade 
geotekniska undersökningar och utredningar för att få ett bättre underlag avseende 
grundläggning. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Kommunens investeringsekonomi 

Kommunen får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap d v s Platåvägen inklusive dagvattenanläggningar samt 
gång- och cykelväg. Dessa åtgärder finansieras helt genom att exploatören betalar 
samtliga faktiska kostnader för utbyggnaden. 
 
Kommunen får kostnader för utbyggnad av nya va-ledningar samt nya 
anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.  
 
Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Kommunen får kostnader för drift och underhåll av Platåvägen inkl. gång- och cykelväg 
och gångväg utmed Platåvägen samt vatten- och avloppsledningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören bekostar detaljplaneläggning genom plankostnadsavtal. 
 
Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Exploatören får 
vidare utgifter för flytt av ledningar, transformatorstation, bygglov, 
lantmäteriförrättningar, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme, va-
ledningar m.m.  
 
Exploatören betalar samtliga faktiska kostnader för utbyggnad av allmän plats.  
 
Exploatören får inkomster i samband med uthyrning och eventuell försäljning av sina 
skapade bostäder. 
 
Detaljplanen har tagits fram som en byggaktörsdriven detaljplan av Ida Brogren, 
planeringsarkitekt och Jenny Olausson, arkitekt AL Studio i nära samarbete med Anna 
Olvén, Mark- och exploateringsingenjör, Fastighetskoll Väst AB, Emily-Claire Goksøyr 
och Lena Boman, arkitekter Liljewall på uppdrag av Anna Olá, Förbo AB.  
 
Mölnlycke i november 2021 
SEKTORN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Planenheten med medverkan av Mark- & Exploatering 

 

 

 

Therese Axenborg Kenneth Fondén Robin Axelsson 

T.f. Verksamhetschef Plan och 
Bygglov 

Plansamordnare, Tyréns Mark- och exploateringsingenjör, 
Härryda kommun 
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Sektorn för samhällsbyggnad 

 

 
 
Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95  
BOSTÄDER I SÄTERIET 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

 

Under tiden 30 april-23 maj 2019 har detaljplanen varit föremål för samråd enligt 5 kap. 

11 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Samrådshandlingar sändes till remissinstan-

ser 2019-04-29 och har funnits tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hem-

sida. Information sändes till sakägare 2019-04-29. Annons infördes i Härryda-Posten 

2019-04-29. Ett informationsmöte anordnades i Råda Rum 2019-05-16. 

 

SAMMANSTÄLLNING  
 

Under samrådstiden har 29 yttranden inkommit till kommunen. Länsstyrelsen anser att 

befintliga uppfyllda områden behöver utredas avseende eventuella fyllnadsmassor med 

okänt ursprung, att bullerförhållandena vid uteplatser och förskolans fasad bör klargöras 

samt att MKN vatten behöver förtydligas med hänsyn till Rådasjön. Lantmäteriet 

påpekar kommunens rätt att lösa in allmän plats utan överenskommelse med berörd 

fastighetsägare, ställer sig tveksamma till användandet av gemensamhetsanläggningar i 

vissa fall samt efterfrågar vissa ändringar och kompletteringar av planbestämmelser och 

upplysningar på plankartan. Trafikverket har inga synpunkter på planförslaget, men 

anser att det är viktigt att kommunen tar ett helhetsgrepp på trafikalstring kopplat till 

Mölnlyckemotet. SGI har ingen erinran. 

 

23 yttranden inkom från berörda bostadsrättshavare och boende/hyresgäster där 

synpunkterna var att förutsättningar för parkering i området försämras. Synpunkter 

gäller även trygghet i området, ökad belastning i naturområdena, minskad tillgång till 

gröna friytor, oro för luftkvaliteten och buller, tillgång till förskoleplatser, skalan på 

föreslagen bebyggelse, solförhållande/skuggning, störningar under byggtid, avfalls-

hantering, ökad belastning på vattenförsörjningen, kapacitet för kollektivtrafik samt 

trafiksäkerhet på Platåvägen. PRO och SBF pekar på behovet av trygghetsboende, som 

de uppskattar till 50 – 100 lägenheter, och anser att området är lämpligt för detta. De 

framför också idéer om miljöaspekter, tillgänglighet, kommersiell service samt 

mobilitet. 

 

Kommunen bedömer inte att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan, därför 

kommer ingen särskild miljökonsekvensbeskrivning tas fram. I samrådsyttrandet från 

Länsstyrelsen framkommer att de delar kommunens bedömning.  

 

 

Page 648 of 781



 2(22) 

SAMMANFATTNING INKOMNA YTTRANDE  
 

Yttranden som inkommit från myndigheter, nämnder, föreningar, bolag m fl. handlar 

främst om risk för markföroreningar, MKN vatten, frågor kopplade till en ökad trafikbe-

lastning i och i anslutning till området.    

 

Yttrande som inkommit från privatpersoner handlar sammanfattningsvis mestadels om 

frågor kopplade till parkering. Det finns en oro över vad som händer när nuvarande par-

kering bebyggs. Blir det färre parkeringsplatser i området, kommer hyran för parke-

ringsplatserna bli dyrare osv.? Det finns även en oro över en ökning av biltrafiken i om-

rådet då fler människor flyttar till området. Flera yttranden frågar sig hur antalet barn 

ska få plats både i förskola och skola. En förtätning av området anses i flera yttranden 

som en dålig idé, bl.a. ur trygghets- och bullersynpunkt samt ökad skuggning. En öns-

kan om att bygga trygghetsboende framhålls av PRO och SBF.  

 

 

LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 

Länsstyrelsen, yttrande daterat 2019-05-21 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 

2010:900). 

 

Länsstyrelsen anser att planområdet behöver säkerställa att det inte består av miljöfar-

liga fyllnadsmassor för att inte riskera prövas vid ett antagande.   

 

I övrigt ser Länsstyrelsen positivt på att bebyggelseutvecklingen sker i anslutning där 

redan befintlig samhällsservice finns.    

 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsstäl-

lande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 

Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det 

antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om 

anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 

plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem pröv-

ningsgrunderna. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas 
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Länsstyrelsen befarar dock att: 

• Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt  

• risken för olyckor, skred och erosion 

 

Människors hälsa och säkerhet - Förorenade mark  

Planområdet består idag av grönytor, gång och cykelvägar och parkeringsplatser som 

anlades i samband med att området bebyggdes under slutet av 1960- och början av 

1970-talet. Länsstyrelsen anser att det ska utredas om planområdet har fyllts ut med 

fyllnadsmassor av okänt ursprung i samband med detta. Om det finns fyllnadsmassor 

med okänt ursprung ska en bedömning av risken att de är förorenade redovisas. Eventu-

ella undersökningar och provtagningar bör stämmas av med tillsynsmyndigheten, miljö-

förvaltningen i Härryda kommun.  

 

Råd enligt PBL och MB  

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 

råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det be-

hövs från allmän synpunkt.  

 

Buller 

Länsstyrelsen anser att bullerfrågan är hanterad på ett bra sätt men poängterar att ute-

platserna ska placeras på ljudskyddad plats och att förskolans fasad och fönster kan be-

höva anpassas för att klara ljudnivåerna inomhus i enlighet med vad som står i bullerut-

redningen. 

 

MKN vatten 

Av planbeskrivningen behöver planens påverkan på miljökvalitetsnormerna (MKN) för 

vattenförekomsten Rådasjön framgå på ett tydligare sätt. Frågan redogörs för i dagvat-

tenutredningen men bör lyftas in i planbeskrivningen så att där framgår vilka risker pla-

nen medför, vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra negativ påverkan på vatten-

förekomsten och hur det säkerställs i planen samt hur planen bidrar till att MKN upp-

fylls.  

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-

relsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas 

fram.   

 

 

Kommentar:  

Markundersökning har genomförts. Förorenings som överskrider KM, känslig markan-

vändning, har påträffats i en punkt. I aktuell del av planområdet har planbestämmelse 

har förts in, som reglerar att startbesked inte får ges för byggnad ovan mark avseende 

bostadsändamål innan villkor för berörd marks lämplighet avseende förorenad mark 

uppnåtts. Bullerutredningen har uppdaterats.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats avseende dagvatten. Området har idag inget lo-

kalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att föreslagna dagvattenlösningar i 

form av växtbäddar eller liknande minskar föroreningsbelastningen. Bedömningen görs 

därmed att exploateringen med föreslagna åtgärder bidrar till ökade möjligheter att 
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förbättra vattenkvaliteten och möjligheterna att uppnå MKN i den nedströms liggande 

recipienten Rådasjön. Dagvattenutredningen har uppdaterats efter samrådet.  

 

Trafikverket, yttrande daterat 2019-05-17 

Trafikverkets samrådsyttrande gällande detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 

1:95, Bostäder i Säteriet, i Mölnlycke, Härryda kommun   

 

Ärendet  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ovan rubricerat ärende. Syftet med 

planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak flerbo-

stadshus. Syftet är även att öka servicen i området och att tillskapa möjligheten att upp-

föra en ny förskola med fyra avdelningar samt ett parkeringshus. Trafikverket bedömer 

att planområdet ligger ca 700 m söder om riksväg 40 och ca 800 m norr om korridoren 

för ny höghastighetsjärnväg Göteborg – Borås.   

 

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har inga synpunkter på detaljplaneförslaget, eftersom det ligger långt från  

statlig infrastruktur. Däremot anser Trafikverket att det är viktigt att kommunen tar ett 

helhetsgrepp kring trafikalstringen och påverkan från planerad exploatering kring Möln-

lyckemotet.  

 

Kommentar:  

Kapacitetsutredning har genomförds efter det att planen var föremål för samråd. Ut-

redningen visar att Mölnlyckemotet klarar trafikökningen från utbyggnaden i Säteriet 

och övriga aktuella projekt. Kommunen kommer även fortsatt stämma av övergripande 

trafikplanering med Trafikverket i arbetet med detta. 

 

SGI, yttrande daterat 2019-05-28 

Yttrande över samrådshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har av Härryda kommun erhållit rubricerad detaljplan 

med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska 

frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 300 nya bostäder. 

 

Underlag 

1. Planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser. Upprättad av Härryda 

kommun, daterade april/maj 2019. 

2. Projekterings-PM Geoteknik. Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården, 

bostäder i säteriet i Mölnlycke, Härryda kommun. Upprättad av ÅF-

Infrastructure, daterad 2019-01-18. 

3. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO). Detaljplan för Råda 

1:7, 1:8 och Kindbogården, bostäder i säteriet i Mölnlycke, Härryda kommun. 

Upprättad av ÅF-Infrastructure, daterad 2019-01-18. 

 

SGI:s synpunkter 

I [2] bedöms stabilitetsförhållandena för planområdet vara tillfredsställande för befint-

liga och planerade förhållanden. SGI gör med översänt underlag ingen annan bedöm-

ning och har inga övriga invändningar eller frågor gällande planförslaget. 
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Kommentar:  

Noteras 

 

 

Lantmäteriet, yttrande daterat 2019-05-22 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

Planbestämmelser  

Lantmäteriet kan inte återfinna nedan redovisande planbestämmelsen om högsta tillåtna 

nockhöjd för komplementbyggnader i plankartan.  

 

Delar av planen som bör förbättras  

Inlösen av allmän plats  

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommu-

nen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överens-

kommelse med den berörda fastighetsägaren. Det bör även framgå vilka ersättnings-

principer som är kopplade till inlösen av allmän plats, i det fall inlösen sker utan över-

enskommelse.  

Grundkartan  

- I kartan finns texten ”Serv x”, men hänvisning till texten saknas i teckenförklaringen. 

Redovisningen av texten är dessutom otydlig.  

- Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas.  

G-områden/gemensamhetsanläggningar  

Lantmäteriet ställer frågande till varför vissa g-områden (för gångstråk, gårdsgata samt 

gång-och cykelväg) inte är utlagda som allmän plats. Utifrån lokaliseringen och omfatt-

ningen av ovan nämnda g-områden, och angränsande områden, anser Lantmäteriet det 

inte vara troligt att områdena endast kommer att försörja boende inom den nya detalj-

planen, utan också boende i angränsande detaljplaneområden. Detta med anledning av 

gångbanorna, gågatan samt gång- och cykelbanan som g-områdena avser inte utgår ett 

slutet system. I övrigt kan det finnas tveksamheter om väsentlighets- och båtnadsvillko-

ren i Anläggningslagen bedöms uppfyllda för de gemensamhetsanläggningar som avser 

gångstråk, gårdsgata, gång- och cykel-gata samt grön- och lekytor, vilket skulle kunna 

resultera i att anläggningarna inte blir utbyggda.  

Användningsbestämmelser för kvartersmark  

- För bestämmelserna C1, E1 och (P2) anges, utöver vilket ändamål de är avsedda för, 

även vad som tillåts inom användningsområdena. Enligt Boverkets rekommendationer 

bör flera bestämmelser aldrig sättas ihop under samma beteckning för att göra redovis-

ningen tydlig. Bestämmelseformuleringen för en användningsbestämmelse bör alltså 

endast innehålla den användning som regleras, tex PARK – Park eller preciserad 

PARK1 - Lekplats. Egenskaper som kopplas till användningen regleras genom egen-

skapsbestämmelser och ges egna beteckningar.  
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Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 

lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detalj-

planen.)  

 

Övrigt  

- På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 

angivna skalan ska stämma.  

- I planbeskrivningen hänvisas till Platåvägen och Ekgatan, för att göra planhandlingar-

na tydligare skulle det i plankartan kunna anges var dessa är lokaliserade.  

 

Kommentar:  

Inlösenreglerna när det gäller allmän plats förtydligas genom komplettering under ru-

briken ”Mark ingående i allmän plats”: 

Detaljplanen medför en rättighet och en skyldighet för kommunen att lösa in den mark 

som utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har rätt att lösa 

in allmän plats tvångsvis enligt PBL 6 Kap 13 §. Fastighetsägare har rätt att få allmän 

platsmark inlöst enligt PBL 14 Kap 14 §. Ersättning för inlösen av allmän plats sker 

med stöd av 4 Kap expropriationslagen (1972:719). 

Platåvägen föreslås utgöra allmän plats, då huvuddelen av transport för bil, cykel- och 

gångtrafik genom planområdet avses ske där.  

Markreservatet g3 utgörs av gårdsgata, vilket innebär att kvarteren öster och väster om 

planområdet samt inom planområdet kan nyttja området för biltrafik. Gårdsgata inne-

bär även att området kan nyttjas för gång- och cykeltrafik. Syftet med gårdsgatorna är 

inte att allmänheten ska ha tillträde för biltrafik. Befintliga bostäder i angränsande 

planområde anses inte ha behov av att nyttja området för biltrafik, då de redan har 

ordnade gårdsgator för bil i respektive kvarter. 

Markreservaten g4 anger att marken ska vara tillgänglig för gångstråk i öst-västlig 

riktning vid förskolan och genom det sydvästra kvarteret. Markreservat g5 ska vara till-

gänglig för både gångstråk, parkering och tekniska anläggningar för avfall.  

Syftet med gång- och cykelstråken samt gårdsgator inom kvartersmark är att de boende 

i Säteriet ska ges möjlighet att röra sig på gårdarna. Rättighet för gång- och cykeltrafik 

kan lösas för angränsande område eftersom de bostadsområdena ligger inom fastighet-

er som omfattas av detaljplanen. 

För tillfart är det nödvändigt för de kommande fastigheterna och kvarteren att ingå i 

gemensamhetsanläggningar för gårdsgata och gångtrafik. För att uppnå en trivsam 

boendemiljö för flerbostadshusen behövs tillgång till gemensamma innergårdar för 

kringliggande fastigheter, varför en bedömning har gjorts att båtnadsvillkoret och vä-

sentlighetsvillkoret anses kunna uppfyllas för dessa tilltänkta gemensamhetsanlägg-

ningar. 
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REMISSINSTANSER SOM INTE HAR NÅGOT ATT ERINRA 

 
Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har ingen elnätanläggning inom område 

för ny detaljplan Säteriet, Mölnlycke i Härryda kommun eller inom dess närområde. 

Vattenfall har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

 

Kommentar:  

Noteras 

 

REMISSINSTANSER SOM INTE LÄMNAT NÅGRA YTTRANDEN 
 

Telia Sonera Skanova Access AB 

Naturskyddsföreningen 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Rådet för idéburna organisationer 

Härryda energi, HEAB eller Vattenfall Västnät AB 

 

 

YTTRANDEN FRÅN NÄMNDER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 

Räddningstjänsten Storgöterborg, 2019-05-10 

Insatstid  

Insatstiden i området är normalt under 10 minuter vilket innefattar räddningsenhet med 

utskjutsstege. Assisterad utrymning kan genomföras från en höjd om 11 meter vilket 

normalt motsvarar fjärde våningen. Krav på uppställningsplatser för utskjutsstege fram-

går i räddningstjänstens Råd och anvisning 110 (www.rsgbg.se/ra).  

Tillgänglighet för räddningstjänsten  

Området är tillgängligt via kommunal väg med bärighetsklass BK2 (Platåvägen). Förut-

sättningar finns för att kunna efterleva räddningstjänsten Råd och anvisning 110 vari 

nödvändig tillgänglighet för utryckande fordon och uppställningsplatser specificeras. 

Brandvattenförsörjning  

Brandpostnätet behöver kompletteras så täckningsgraden i planområdet motsvarar kon-

ventionellt system i enlighet med VAV P83. Kapacitet ska dimensioneras utifrån områ-

destyp A2.  

Riskhänsyn  

Räddningstjänsten har inte kännedom om några relevanta riskällor i det aktuella områ-

det.  

Övrigt  

RSG observerar att planen tillåter byggnader högre än fyra våningar vilka inte kommer 

kunna utrymmas via utskjutsstege. Utrymning behöver hanteras byggnadstekniskt. 

Bedömning  

Tillgång till brandvatten bör beaktas i det fortsatta arbetet med planen. I övrigt har 

räddningstjänsten inget att erinra mot planen i samrådsskedet. 
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Kommentar:  

Räddningstjänstens synpunkter om tillgänglighet, brandvattenförsörjning och utrym-

ning tas med i fortsatt planarbete och vid genomförande. 

 

PRO och SBF skrivelse inkommen 2019-05-10 

Synpunkter Samrådshandling detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindebogården 1:95 i 

Säteriet i Mölnlycke, Härryda kommun   

Enligt kommunens uppföljning bor ca 6000 pensionärer i Härryda kommun i jan 2019. 

Denna detaljplan rör byggnation av 300 bostäder, i huvudsak flerbostadshus men även 

lokaler för mindre verksamheter samt förskola. Föreslagen bebyggelse bidrar till att 

uppfylla inriktningsmålet om en befolkningsökning på ca 1,5%. Vi vill återigen erinra 

om att pensionärerna, 80 – 90 år, under den närmsta tioårsperioden växer med mer än 

5%. Det är därför angeläget att en större andel av bostäderna byggs som Trygghetsbo-

enden. 100 trygghetsbostäder anses ge kommunen möjlighet till kostnadsbesparingar 

om ca 10 MKR årligen. Varje trygghetsboende frigör dessutom en äldres bostad förut-

satt att en äldre boende i kommunen tilldelas bostaden från kommunens kö.  

Vi har gemensamt diskuterat och begrundat föreslagen detaljplan. Nedan följer Pens-

ionärsorganisationernas gemensamma svar.  

Området är lämpligt för Trygghetsbostäder ur flera aspekter  

1. Utbyggnaden skall ske på kort sikt inom 10 år och behovet av trygghetsboenden är 

akut  

2. Planens syfte ska möjliggöra fler boendeformer (sid 3 3dje stycket), varav trygghets-

boenden med hyresrätt bör vara en  

3. Närhet till befintliga äldreboenden och redan planerade äldreboenden (sid 4 högst 

upp) gör det möjligt med samordningsvinster av matleveranser, hemtjänst och gemen-

samma resor (se nedan)  

4. Frågor kring gestaltning, trafik, parkering, buller- och dagvattenhantering har och kan 

samordnas till viss del (sid 9)  

5. Höjdskillnaden är endast 8 m (sid 11 och 12)  

6. Säteriet uppfördes som en del av miljonprogrammet varför flera äldre boende i områ-

det sannolikt vill flytta till en något mindre och bekvämare bostad i området (sid 33).  

7. Man planerar förändringar i cykel och gångstråk som kan medföra ökad trygghets-

känsla. (sid 17 högst upp)  

Miljöaspekter Agenda 2030 Goda solförhållanden torde möjliggöra solpaneler på såväl 

väggar som tak. Vi anser att man bör pröva detta för att öka tillgången på grön El. På de 

tak som inte får solpaneler bör man även pröva takplantering. Regnvatteninsamling från 

tak kan användas till toaspolning.  

Tillgänglighet Man planerar att tillgängliggöra entréer och gårdar med genomgående 

trapphus och hissar. Vi förordar att parkeringar vid trygghetsboenden planeras inom 50 

meter från entréer. Ramper är ovärderliga när trappor inte kan användas. Tillgänglighet-

en kommer att förbättras på många sätt. Bra.  

Kommersiell service (sid 23) och mobilitet (sid 31) Vi föreslår en liten buss som re-

gelbundet pendlar via gångvägen en sträcka om 1,5 km till Mölnlycke centrum med 

Närhälsan, apotek, affärer och kultur samt på vägen kyrkan och kyrkogård. Skapande av 
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en mobilitetshubb inklusive trehjulingar av skilda slag som kan nyttjas av de flesta äldre 

skulle vara utmärkt.  

Bostadskö Alla trygghetsboenden skall vara hyresrätter och förmedlas via kommunens 

bostadskö utan biståndsbedömning. Service i form av måltider och gemensamhetsut-

rymme för mindre aktiviteter kan ingå i hyran.  

Vi skattar att mellan 50 – 100 trygghetsboenden bör skapas i Säteriet för 65+ och 

boende i Härryda kommun. 

Kommentar:  

Lägenheternas utformning, inriktning på boendeformer samt energifrågor styrs inte av 

detaljplanen. Detta gäller även mobilitetshubb. Yttrandet har överlämnats till Förbo, 

som hanterar förslagen vid byggnation. Tillgänglighet ska följa aktuellt regelverk för 

detta, vilket följs upp vid genomförande av planen. Bestämmelser finns bland annat för 

hiss, lutning, breddmått i passager samt högsta avstånd till parkering och angöring. 

Trafik med mindre fordon mot centrum har tidigare studerats, men är för närvarande 

inte aktuellt att genomföra. 

 

 

SAMRÅD MED BOSTADSRÄTTSHAVARE OCH BOENDE 

 

Boende Ekgården 5, skrivelse inkommen 2019-05-15 (2019-05-22) 

Jag tycker ni förstör hela Säteriet med era s.k. planer. Jag är uppvuxen och har bott på 

Säteriet i 48 år. Om ni ska bygga fler lägenheter här så undrar jag vart ni har tänkt att vi 

boende ska ha våra bilar?? För jag kan ju inte tänka mig att det kommer flytta in nya 

hyresgäster utan parkeringsplats tillgängliga för dom. Jag har alltid varit stolt över att ha 

vuxit upp här. Men ni förstör hela området och har gjort det otrevligt att gå ut på kväl-

larna förman känner inte nån här Jag är en av dom få personer som bott här sen det 

byggdes. Det här är inget ställe som jag kan säga att jag är stolt över. Kommer kontakta 

både tv och tidningar angående era nya planer. Tänk efter lite innan ni kommer med fler 

dåliga förslag och nya ritningar.  

Sen vill jag tillägga att jag råkade ut för en allvarlig trafikolycka i september. Kan inte 

gå på grund av diskbråck i nacken och ryggen. Har domningar i båda benen och yrsel. 

Panikattacker och vågar inte gå ut här på kvällarna. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Bostadsrättshavare Ekspinnarevägen 8, skrivelsen inkommen 2019-05-15  

Jag är orolig över den åverkan som förändringen/byggnationen ska/skulle innebära i 

naturen och i luftkvalitén. De träden och grönskan som tas bort är viktigt för att upprätt-

hålla den redan försämrade luften som vi boende lever med, med tanke på stora industri-

trafiken på Boråsvägen samt på motorvägen. 300 nya bostäder kommer att innebära en 

stor ökning i biltrafiken med tanke på den kollektivtrafiken som försörjer bostadsområ-

det (två bussar per timma i bästa fall). De familjerna som kommer att få förskoleplats i 

den nya blivande förskolan blir från hela Mölnlycke, vilka -troligen- också kommer att 

lämna och hämta barnen med bil. Enligt planritningen kommer bostadsområdet bli 

mycket trångt. Förstår inte varför man inte bevarar området med sin charmiga grönska, 

som är mycket trivsamt för många-många barnfamiljer. 

Var är planer för ny eller större grundskola? 

Page 656 of 781



 10(22) 

Antalet på de få besöksparkeringarna på ritningen, hur har de blivit uträknade att det 

kommer att räcka? 

Förslag: bygg högst hälften av de planeradebostäderna och bevara så mycket av naturen, 

grönskan och trädet som möjligt! Då blir livet, luftkvalitén och hela området någorlunda 

trivsamt. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Tallgården 5, skrivelse inkommen 2019-05-16 

Skriver angående bygget på parkeringen. 

Hur kan man bygga lägenheter på parkeringen, vad händer med dom som har parkering. 

Vad skall dom som har parkering, ställa sin bil när det skall byggas lägenheter? Hur 

tänker ni?. Det kommer bli mycket buller över det hela, det är ju tillräckligt nu. Det som 

byggs nu, som vi hyresgäster får höra varje dag. Och det är ju alldeles för tätt, för att 

bygga på parkeringen. Det finns andra ställen att bygga på, så låt parkeringen vara där 

den är. Och förstå och lyssna på oss hyresgäster. 

Obs! ta till er av det som jag skriver, så blir vi glada att ni lyssnar på oss hyresgäster och 

har förståelse. TACK PÅ FÖRHAND 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Tallgården 2, skrivelse inkommen 2019-05-15 

Jag sätter mig emot denna detaljplanen och bygget av dessa nya bostäder i sätteriet. Det 

räcker med att höga naturvärden redan har kasserats för att bygga de bostäder som till-

kommit. En förtätning och ytterligare nybygge av så många nya bostäder skulle inne-

bära stor förändring av hela bostadsområdet. Jag vill inte ha en ny förort utan jag har 

valt att bo här för den vackra naturen och det lugna området. Det skulle även innebära 

väldigt hög belastning och störningar på det kvarvarande naturreservatet, djur och natur-

livet, skolor, parkeringar, allmänna ytor, lokaltrafik m.m. Det har redan skett en stor 

förändring med mer vandalism, bränder och stökigheter. Låt området förbli ett trevligt 

bostadsområde att leva i med livskvalitet. Bygget i sig skulle även innebära sänkt lev-

nadsstandard en bra tid framöver för de boende och det räcker med de fasadrenovering-

ar och byggen som pågår. Vi får ändå ingen sänkt hyra trots sänkt levnadsstandard. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Aspgården 19, skrivelse inkommen 2019-05-17 

Har synpunkt på tänkta höjda parkeringsavgifter. Blir svårt för mig som ensamstående 

att betala för mycket i parkeringshyra vilket kanske tvingar mig till flytt eller sälja bil 

vilket innebär att tid till förskola och arbete kommer att öka avsevärt med kollektivtrafi-

ken. Saknar även tanke kring framtida ökning av behovet av kollektivtrafik i plan 4 un-

der samråd. 

Förväntar mig av kommunen att se till allas bästa oavsett ekonomisk situation. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 
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Boende Björkgården 2, skrivelse inkommen 2019-05-21 

Jag överklagar planer till just 300 nya bostäder i sätteriet eftersom det redan nu finns 

brist på parkeringar satt man måste stå i kö flera månader för att få parkering plats, dem 

flesta som bor i säteriet jobbar i annan kommun oftast skift så det fungerar ej med buss 

förbindelser och tvungna ha bil, eller 2 bilar beroende på hur stor familj. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Tallgården 1, skrivelse inkommen 2019-05-21 

Vi är idag tvungna att ha två bilar. Vi behöver parkera våra bilar för att vi jobbar ore-

gelbundna tider och klarar oss inte utan våra bilar. De priserna ni föreslår är ett hån mot 

arbetare. Vi kommer inte ha råd att bo kvar. Nej tack. Vi vill att det inte byggs alls. Eller 

så om det byggs så ska samtliga parkeringsplatser ersättas för samma pris och vi som 

bor och hyr parkeringar här ska ha förtur till dem. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Rönngården 8, skrivelse inkommen 2019-05-21 

Parkeringar. Idag använder jag parkeringen under däck och vill gärna behålla det till 

samma pris. Jag har bott i området i 32 år och blir inte yngre. Jag vill ha en fast parke-

ring i nära anslutning till min lägenhet. Jag vill gärna att det byggs med förutsättning att 

samtliga parkeringarna ersätts till likvärdiga till samma pris. Vi är vanliga arbetare, 

pensionärer, ensamstående osv som bor här. Vi kommer inte ha råd med parkeringspri-

serna om det blir som ni föreslår. Oron för ny bilväg genom Säteriets  om-

råde som länkar till centrum finns. Vi säger absolut nej. Det skulle förstöra våra grön-

områden. Det bästa med Säteriet är ju våra grönområden. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Björkgården 4, skrivelse inkommen 2019-05-21 

Parkeringsplatserna minskar drastiskt. Ett boendekort garanterar ej p-plats. Vid sen an-

komst måste man lägga mycket tid att söka p-plats i NÅGOT hus vilket innebär mycket 

extra körning med avgaser och bensinkostnad. Tidsomgång för parkering blir stor. 

UNDRKÄNNES HELT Områdets luftiga miljö förstörs helt och området blir ett be-

tonggetto. Med nya gator närmast nedergårdarna. Nybygget - Björkgården samt över-

gårdarna Säterigården - Rönngården 7 kommer boendeklimatet försämras med koldi-

oxid och bensindoft. Det nedersta våningarna kommer knappast att se solen. Hela boen-

demiljö att förstöras helt. Jag tycker att hela förslaget ska göras om för att klara miljön. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Rönngården 1, skrivelse inkommen 2019-05-20 

Jag vill att samtliga parkeringar ersätts till samma pris och vi som idag står under däck 

får stå under däck även när bygget är färdigställt. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 
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Boende Rönngården 26, skrivelse inkommen 2019-05-21 

Jag vill lämna följande synpunkter i rubricerat ärende:  

Bygg gärna nya bostäder och förtäta men försämra inte boendekvaliteten för männi-

skorna som redan bor i området. Jag bor själv på Säteriet sedan 1997 och har alltid upp-

levt Förbo som en mycket bra hyresvärd. Att ta bort nästan 500 p-platser på en gång, 

hur har man tänkt sig att lösa det? Rivning av dessa måste ju ske i första skedet. Enligt 

Förbo så skall inflyttning i de nya husen ske 2022. Uppsägningen av alla befintliga p-

avtal måste i så fall börja ske ganska snart. Det är inte mycket tid man har på sig för att 

hitta någon annan boendelösning. Man förändrar över en natt förutsättningarna för 100-

tals hyresgäster att överhuvudtaget bo kvar i området. Jag hyr själv en p-plats för bil och 

en plats för moped. Var skall jag göra av dessa fordon under byggtiden? Jag tycker det 

är olyckligt att man blandar ett gammalt och ett nytt område gällande boendevillkor o.d. 

Nya områden kan byggas med sina villkor gällande upplåtelseformer, p-tal mm men låt 

det gamla området behålla sina villkor.  

Jag förväntar mig att Förbo tillhandahåller en likvärdig parkeringslösning för 

bil/mc/moped som tidigare både under byggtiden samt permanent.  

Omställning till ett fossilfritt samhälle bör ske men det måste ske gradvis, det går inte 

att göra det över en natt. Samhället är inte moget för det. För att bygga ett fungerande 

bostadsområde för icke bilägande måste vissa grundförutsättningar vara uppfyllda. Om-

rådet måste vara av city-karaktär med korta avstånd till service-funktioner samt omfat-

tande kollektivtrafik med både buss- och spårbunden trafik alla tider på dygnet. Knapp-

ast något som Säteriet uppfyller. Jag själv promenerar, cyklar, kör moped, kör bil, åker 

kollektivt beroende på vad som är lämpligast vid varje tillfälle och så måste det också 

vara annars går det aldrig att få till en fungerande vardag och samtidigt leva så klimat-

smart som möjligt.  

Att använda prishöjningar som styrmedel för att tvinga människor att ändra beteende 

kan man ju göra men det drabbar i praktiken bara låginkomsttagare. Höginkomsttagare 

kan ju bara runda problematiken och fortsätta leva som vanligt. Samhället öser ut sub-

ventioner för elcyklar, elbilar, laddstolpar, solceller mm men dessa gynnar ju endast 

vissa grupper i samhället företrädesvis villaägare och andra mera välbeställda. Vi som 

är hyresgäster kan sällan ta del av dessa förmåner. Denna strategi blir inte riktigt trovär-

dig ur ett jämlikhetsperspektiv.  

Den omfattande förtätningen väcker vissa frågetecken om framkomlighet och tillgäng-

lighet under byggtiden. Det är mycket som skall konkurrera om utrymmet, byggarbets-

platsernas avspärrningar, materielupplagsplatser, byggbodar, byggtrafik, kollektivtrafik, 

trafik till/från de befintliga 700 lgh. Det finns som bekant endast en infart till området. 

Tänk på att det bor 1600 människor i området vars vardag måste fungera. Förtätningens 

omfattning måste vägas mot den störning av boendemiljön som drabbar de boende. En 

alltför omfattande inskränkning för de boende torde medföra rätt till ekonomisk kom-

pensation genom hyresavdrag.  

Det är dock min förhoppning att Förbo kommer att hitta en bra kompromiss som verkar 

till att fler bostäder produceras samtidigt som man värnar om sina befintliga hyresgäs-

ter. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 
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Boende Aspgården 29 skrivelse inkommen 2019-05-21 

Jag tycker att det är jätte synd att exploatera ännu mer på Säteriets bostadsområde än 

vad som redan görs. Det tänkta äldreboendet med närliggande hus och det som redan är 

under uppförande. Det kan inte vara roligt att ha en gårdsgatan alldeles utanför sitt sov-

rumsfönster. Och jag ser inte att barn som bor i området får en säker miljö att växa upp 

i. Säteriet är en underbar plats att bo på som det är nu när området snart är färdig reno-

verad, så förstör inte detta med denna exploatering. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Rönngården 3 skrivelse inkommen 2019-05-22 

I detaljplanen anges att det ska tillkomma ca. 300 lägenheter på Säteriet och det nu finns 

ca 700. Är då de bostäder som byggs mellan Nedergårdar och Platåvägen samt de ca 50 

som planeras i anslutning till det planerade äldreboendet medräknade. Utöver detta finns 

ju också sedan några år tillbaka radhusbebyggelse mellan Övergårdar och Platåvägen. 

Detta innebär ju ett betydligt större antal nya bostäder än de angivna 300 med vad detta 

innebär med belastning på service, väg/gatunät och inte minst parkeringsmöjligheter. 

I nuläget använder många boende på Säteriet sig av olika skäl av bil som kommunikat-

ionsmedel, det kan vara arbete, familjesituation eller att man har en fritidsbostad på av-

stånd som kräver bil. Att ta bort "personliga" parkeringsplatser och ersätta dem med 

"boendeparkering" kan lätt resultera i en huggsexa om de platser som ligger närmast 

den egna bostaden. Ett alternativ kan vara att en plats ska vara "personlig" och ev. till-

kommande plats(er) för varje bostad kan var av typ boendeparkering. 

Förtätningen innebär att de som in nuläget har tillgång till grönytor framför sina bostä-

der kommer att få sin sikt skymd av högre hus framför sig. Förslaget verkar innebära en 

minskning av befintliga grönytor inne i området. Att kunna ta sig ut i sin omedelbara 

närmiljö med tillgång till grönytor är viktigt för personer som kanske av olika skäl har 

svårigheter att förflytta sig längre sträckor samt är beroende av olika typer av gång-

hjälpmedel. 

 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Grangården 37 skrivelse inkommen 2019-05-21 

Det byggs redan otroligt mycket på Säteriet och det blir trängre och trängre. Snart finns 

här inga grönområden kvar, det som gjort Säteriet så annorlunda gentemot andra lägen-

hetsområden. Jag har älskat att bo på Säteriet, just för att det är ett så fantastiskt natur-

område att låta min dotter växa upp i. Då jag lider av smärtor dygnet runt är det ett 

måste för mig att kunna ha min bil tillgänglig. Utan denna har jag ingen möjlighet att ta 

mig någonstans. Det måste finnas andra områden som har lite mer plats att bygga på. 

Det räcker med bostäder här uppe på Säteriet nu! 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Björkgården 5 skrivelse inkommen 2019-05-22 

Gällande ombyggnadsplaner angående den katastrofala förstörelsen gällande säteriet, 

Angående nybygget på säteriets bostadsområde så är jag väldigt missnöjd!!! Det räcker 
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med hus nu, fattar inte vad ni tänker på. Jag o min syster och våra barn är uppväxta här 

så bevara säteriet som det var innan för nu anser jag att det ska vara färdigbyggt, nu går 

det vara nog. När det gäller bilvägar intill hyreshusen låter inte klokt. Jag har min bal-

kong åt det hållet, ska jag ligga o lyssna på buller ifrån bilar, ska folk inte kunna vara 

ute eftersom det kommer ju att bli väldigt mycket avgaser, och det är inte OK!!!!!Vem 

är det som har fått den här sjuka idén??? Vill ni att vi som har bott här i hela vårt liv ska 

FLYTTA eller???? Tycker verkligen att ni ska tänka om ifall ni tänker på hyresgästerna. 

När det gäller parkeringsfrågan så är det under all kritik. Man ska inte behöva leta efter 

en parkering. Finns det ingen ledig, hur blir det då??? Detta låter som ett stort skämt i 

mina öron. Jag hoppas att ni tar ert förnuft till fånga och låter säteriet vara i fred och att 

NI tänker på OSS som bor här!!!!! 

Hej. Glömde att lägga till en sak när det gäller parkeringar. ska vi behöva ställa bilarna i 

centrum och sen ta bussen hem om det går nån eller att ta en taxi???vem betalar det? ni 

lär ju inte göra det. Min dotter har aktiviteter 2ggr i veckan, dom slutar 21 på kvällana. 

Hon är mörkrädd, hur ska hon kunna komma hem om min bil är i centrum??? NI får 

tänka om på allt detta för det låter helt SJUKT!!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Rönngården skrivelse inkommen 2019-05-23 

Förskolor och Säteriskolan 

I planbeskrivningen framgår att man planerar att göra en liten förskola med 4 avdel-

ningar i den nya byggnationen i Säteriet. Detta kommer tyvärr inte att räcka, boende 

idag får inte alla plats med sina barn i de förskolor som finns idag på denna sidan av 

järnvägsspåret. Utan de finns de som får köra sina barn till andra sidan Mölnlycke för 

att ha sina barn på förskola, vilket såklart ökar trafiken och behovet av bil. 300 nya fas-

tigheter + bygget som pågår nu vid Tallgården kommer troligtvis bebos av familjer med 

barn, barn som kanske behöver förskoleplats. Läste att det i snitt bor 2,07 personer per 

fastighet i Säteriet. Med 300 lägenheter extra är det 600 personer, om 200 av dem är 

barn och låt säga att 100 av dem är barn under 6 år så räcker inte 4 avdelningar om det 

redan är brist på förskoleplatser här. 

En annan fråga är om man har tänkt på om Säteriskolan har kapacitet för att ta emot 

många fler elever som nya fastigheter kan innebära. I slutändan även Ekdalaskolan som 

tar emot alla barn efter åk 5 ifrån Säteriet. Ska skolorna byggas ut? Eller ska man 

klämma in 30 barn per klassrum? 

Parkeringar 

Parkeringsplatser är också något som kommer öka, detta verkar till viss del lösas med 

parkeringshus under lägenhetskomplexen, vilket absolut är en lösning, men om jag för-

stod det rätt ska priserna ligga mellan 500-1500 kr/mån. Allt över 600 kr/mån är horri-

belt enligt min mening. Har man bil är det för att man behöver det i någon mening och 

att straffas för att man har det behovet är inte rättvist. Att åka och storhandla mat på 

Willys i Landvetter med 2 småbarn exempelvis gör man inte med buss om inte ens liv 

hänger på det mer eller mindre. Har man jobb inom byggindustri byter man platser ofta 

och kanske behöver ha med sig verktyg, detta tar man inte kollektivt. Att arbeta inom 

vården eller butiksarbete (tex mataffär) innebär obekväma arbetstider där man kanske 

börjar eller slutar när kollektivtrafiken inte går så ofta och där bil underlättar och känns 

tryggare än att gå till en buss klockan 23-24 på kvällen. Dessa arbeten jag gav exempel 
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på ingår också i vanliga arbetaryrken i arbetarklassen, något som är överrepresenterat i 

Säteriet (iaf inom Förbo). Vi som bor här har troligen mindre inkomst än de som bor i 

villorna runt om Säteriet. Att då sätta höga priser på parkeringar när man knappt har råd 

att ha bilen känns inte rimligt. Samtidigt finns ett behov av att få ner bilanta-

let/bilkörandet i Mölnlycke. Ett förslag hade kanske vart de hushåll som har två bilar 

betalar bara extra för den andra parkeringen, Tex att 1 parkering kostar ca 400 kr/mån 

och vill man ha en till kostar det 50% mer, alltså 800 kr/mån för den andra parkeringen, 

vilket skulle innebär att har man 2 bilar kostar det 1200 kr/mån. Vilket gör att man 

kanske undviker att ha två bilar i hushållet. Gästparkeringar är också viktigt, speciellt på 

helgerna och önskvärt är att inte minska på dessa. 

Vattentäkter 

Mölnlycke expanderar mycket, i större takt än vad våran vattentäkt i Finnsjön klarar. 

Samtidigt kommer troligen klimatförändringarna inte mattas av. Vi kommer se mer av 

den sommaren vi hade 2018. Vilket innebar både eldningsförbud och bevattningsförbud 

med de vattentäkter vi har idag. Man bör fundera på hur man kan få nya vattentäkter för 

att försörja nya fastigheter. 

Sophantering 

Sophanteringen i Säteriet idag är usel som det ser ut idag, folk slänger möbler, sopor 

mm utanför stationerna. Med fler boenden behöver man fundera ut hur man ska kunna 

lösa sophanteringen. Ett förslag är att ha container oftare som området kan slänga större 

skräp i. Om ni dessutom tänkt höja priserna för parkeringar så folk inte har råd att ha bil 

så får ni räkna med mera skräp, för har man ingen bil kan man inte heller åka och slänga 

det på Bråta återvinningscentral och då hamnar skräpet således utanför sopstationerna 

här i Säteriet. 

Storstadskomplex 

Med dessa nya byggen med så mycket fastigheter så minskar öppna ytor och grönområ-

den. Säteriet går mer mot något som liknat storstan. Något som inte faller mig i smaken 

som valt att bosätta mig i Mölnlycke av en anledning. Vi blir många människor som ska 

samsas i området, i lekparker, parkeringar och dyligt. I min mening försvinner mycket 

av den charmen som Säteriet har idag med denna expanderingen. Om möjligt ser jag 

hellre att man bygger färre och mindre lägenheter på dessa platser som omnämns, om 

ens alls. Jag ser ingen fördel som gynnar oss som bor här egentligen med denna plane-

ring som avses, vi får mindre öppna och gröna ytor, dyrare och svåråtkomliga parke-

ringar, mer sopor på sopstationer, troligen mer restriktioner på vattenförbrukningar, 

minder chanser till förskoleplatser och fler grannar på liten yta. 

Önskvärt 

Många tar bilen för att åka och handla eftersom det är tungt att bära kassar och bussarna 

går inte tillräckligt ofta upp till Säteriet, man kan minska bilkörningen genom att ha en 

större matbutik här uppe, gärna en mer lågprisvariant som Netto, Lidl eller City gross 

vilket gör att man kan göra större handlingar på hemmaplan, eller bara ett Ica när som 

ändå har det mesta som man kan önska av en matbutik. Önskvärt också är att det finns 

postombud i en sådan butik så man slipper åka till centrum. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 
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Boende Björkgården 43, skrivelse inkommen 2019-05-23 

Jag tycker det vore trevligare om Förbo och Härryda kommun försökte bevara Säteriets 

karaktär med luftiga och öppna ytor, gräsmattor och träd, istället för den plottriga och 

överbelastade byggplan som nu presenteras. Istället för att göra Platåvägen till en smal 

stadsgata mellan höga 5-våningshus, så behåll i möjligaste mån de gräsklädda slänterna 

med sina björkar och andra träd. Bebygg sedan i första hand de ytor som idag utgörs av 

parkeringshusen med mellanliggande mark, men spara så mycket som möjligt av befint-

liga träd och gräsytor, t.ex. vid Aspgårdens vändplats. Bygg de nya husen en aning ore-

gelbundet eller lite om lott, men ändå med huvudsaklig orientering i nord-syd, i harmoni 

med gårdarnas befintliga trevåningshus. Utforma de nya husen i stil med de som nu 

byggs i kv Tallspinnaren och med "lilla höghuset" vid Råda torg. Detta skulle kunna ge 

fortsatt luft och rymd med bevarad grönska i Säteriet, och med behållande av områdets 

karaktär. Det tror jag många skulle föredra framför den ihoptryckta stadsmiljö, som det 

aktuella förslaget innebär, där knappt ett träd bevaras, och som istället domineras av tätt 

stående 4- och 5-våningshus med en smal och skuggig gata emellan. Och bygg absolut 

inget 6-våningshus tätt intill dagens vändplats, det skulle bli mycket malplacerat och 

disharmoniskt i sällskap med de befintliga låga skolbyggnaderna mitt emot. 

Om man tillåter att luft, rymd, träd och grönska bevaras, borde man ju ändå, likt kv 

Tallspinnaren, kunna bygga 4-5-våningshus på ett sätt som harmonierar med området 

och miljön, och med tanke på att Tallspinnaren på sin lilla yta, med bibehållen grönska, 

rymmer 51 lägenheter, borde man ju ändå kunna få till de 300 lägenheter man eftersträ-

var. 

Hur har man tänkt bilparkeringarna? De är inte med i planen, eller är det de gatuplatser 

som syns längs "gårdsgatorna"? Istället står det att "det finns utrymme för ett parke-

ringshus". Var? Skall det bli någon ovanjordsbunker som läggs till efteråt och som 

kommer att förfula hela Säteriet? Vore det inte mer hederligt att redovisa detta för be-

dömning tillsammans med byggplanen för bostadshusen? Och vore det inte bättre att ha 

parkeringarna integrerade med husen (kanske delvis som underjords källarparkeringar) 

vilket ju borde bli lättare med större öppna ytor än med de kringbyggda gårdar som pre-

senteras i planen? 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Rönngården 20, skrivelse inkommen 2019-05-24 

Argument mot förtätning: 

1. Det råder redan vattenbrist med uppmaningar till att spara, och nyttjanderestriktioner 

är att vänta i år igen. Hur kan då 300 nya hushålls förbrukning vara möjlig? 

2. Hur skall avloppsökningen klaras? 

3. Detaljplanen är katastrofal ur räddningstjänstaspekt: Hur skall brandbilar o dyl lätt 

kunna ta sig fram? Det är redan nu svårt med alltför trånga passager mellan husen. 

4. Det råder redan nu brist på förskoleplatser och personal därtill, och Ekdalaskolan är 

överfull. Har Hulebäcksgymnasiet kapacitet för fler elever? 

5. Åtskilliga äldre stora träd skulle behöva sågas ner. Små nyplanteringar kan aldrig 

kompensera den grönska som vi har kvar nu. 

6. Var skall alla nuvarande bilar parkeras under byggandet? Var skall de och alla nya få 

plats sedan? 
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7. Hur löses kollektivtrafiken? 605:an behöver kunna komma in i området för alla äldre, 

barnfamiljer och funktionshindrade, helst ännu oftare än idag, med fler turer som går 

t.o.fr Gbg. 

8. Även OM alla ovanstående problem har färdiguttänkta och vetenskapligt förankrade 

lösningar, så varför förtäta INUTI Säteriet när det redan finns vatten och avlopp mm 

klart under ängarna sydväst om området, för de hus som aldrig blev uppförda under det 

ursprungliga byggandet? (Dock synd på det fina och välbehövliga kolonilottområdet) 

 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Bostadsrättshavare Ekspinnarevägen 25, skrivelse inkommen 2019-05-23 

Jag vill lämna följande synpunkter på förslaget till detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kin-

debogården 1:95. 

Med tanke på ytterligare bostäder, förskola och äldreboende kommer trafiken att ökas 

på Platåvägen. Redan idag är det en hårt trafikerad väg från Boråsvägen hela vägen till 

Säteriskolan, där många kör för fort och oaktsamt. Det är inte hållbart att öka bebyggel-

sen på säteriet utan att göra om Platåvägen med farthinder som tvingar ner hastigheten 

för motorfordon till gångfart vid övergångsställen och som dessutom utgör hinder för att 

gasa på uppför backen från Boråsvägen. Med fler barn i området kommer det att bli ett 

ökat spring över Platåvägen mellan de olika lekplatserna och andra attraktiva platser för 

yngre barn. De behöver en säker trafikmiljö. 

Med tanke på att sophanteringen för Förbos befintliga hus inte fungerar (det lämnas ofta 

skräp vid behållarna för kompostering/brännbart avfall) och det ofta är mycket skräpigt 

vid återvinningsstationerna som finns behövs det ett annat sophanteringssystem för de 

befintliga lägenhetshusen. 

Med tanke på att befintlig bebyggelse till största delen utgörs av lägre hus känns det 

utmärkande med hus på 6 våningar. Även ett parkeringshus känns utmärkande. Varför 

ha ett helt hus som parkeringshus? De flesta vill ha nära till parkeringen. Är det inte 

bättre att bygga in parkering under jord och ha bostäder ovanpå? 

En stor del av befintliga grönområden mellan husen på säteriets område försvinner om 

fler bostäder byggs. Vi som redan bor här vill ha det grönt och lummigt runt oss och 

önskar därför att så mycket som möjligt av de uppvuxna träden bevaras (tex kastanjerna 

vid parkeringsdäcken vid Säterigården). 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Bokgården 24, skrivelse inkommen 2019-05-06 

Det kommer bli alldeles för mycket folk i säteriet! Kommer dom gemensamma utrym-

men räcka? Vad händer med säteriskolan? Kommer den kunna hantera fler barn? För-

skolorna runt omkring säteriet är fulla var kommer dom små barnen ta vägen? Hört ryk-

ten om parkeringplatser som ska höjas till 500-1000 kr per plats!!? 

Nej tänk om tänk rätt! Vi vill inte ha så mycket hus här!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 
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Boende Rönngården 28, skrivelse inkommen 2019-05-13 

Som boende i Säteriet med barn som går i skolan i Landvetter så är jag väldigt beroende 

av bil för att få vardagen att gå ihop. 

Med denna detaljplan där många människor flyttar in så ökar efterfrågan av parkerings-

platser samtidigt som de befintliga parkeringsplatserna byggs bort. 

Hur är tanken gällande detta? Kan man som boende räkna med att få ha en parkering 

tillgänglig? 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Aspgården 5, skrivelse inkommen 2019-05-14 

Jag tycker det kan bli jättebra. Vi behöver mer lägenheter så fins det yta så ser jag inget 

hinder. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Boende Ekgården 24, skrivelse inkommen 2019-05-15 

Parkeringssituationen under bygget och efter känns synnerligen ogenomtänkt. Antalet 

parkeringar är redan idag lågt. Det finns knappt några besöksparkeringar som inte redan 

missbrukas rejält. Efter att ha läst Parkeringsutredningen verkar även motorcyklar och 

mopeder inte tagit med i beräkningarna. En motorcykel vill man kunna låsa in i en gal-

lerbur. 

Kommentar: Se gemensam kommentar på sid 18 – 21 

 

Gemensam kommentar till yttranden från bostadsrättshavare och boende/ 

hyresgäster 

Parkering 

Planförslaget redovisar en parkeringsnorm på 0,73 bilplatser per lägenhet varav det 

för nya lägenheter beräknas till 0,64 p-platser/lgh. Befintliga lägenheter får således en 

något högre norm än nya. Genom att specifika p-platser inte låses till respektive hyres-

gäst (tillståndsparkering) minskar behovet av antal platser i förhållande till antalet 

parkerade fordon. Antalet parkeringstillstånd dimensioneras utifrån kapacitet i anlägg-

ningarna och följs upp över tid för effektiv användning och tillgänglighet. Parkering 

förutsätts i större grad bekostas av de som nyttjar dem. Nybyggnad av bostäder och 

verksamheter inom området och längs busslinjernas sträckningar i övrigt ger förutsätt-

ningar för förbättrad kollektivtrafik. 

Områdets struktur har justerats så att området enklare kan byggas ut etappvis. Det in-

nebär bl.a. att ett p-däck åt gången kan rivas och marken där detta stått kan bebyggas. 

Därmed blir en etappvis utbyggnad enklare att hantera. 

Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer att anläggas enligt de krav som finns på 

närhet, tillgänglighet etc.  
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken styrs av Västtrafik i samråd med kommunen. Ökad befolkning inom 

området ger bättre underlag för busstrafiken. Aktuell detaljplan tillsammans med övrig 

byggnation i området ökar förutsättningarna för en bra kollektivtrafik 

Även andra former av kollektivtrafik kan bli aktuella (jfr t.ex. PRO/SBF). Detta studeras 

vid Västtrafiks och kommunens övergripande planering och är därmed inte kopplat till 

planen. 

Trafiksäkerhet på Platåvägen 

Avsikten är att trafikökningen ska begränsas genom de mobilitetsåtgärder som föreslås. 

Intentionen är också att trafiken ska köra så kort sträcka som möjligt inom området 

Planen ger därför förutsättningar för att flertalet parkeringsplatser förläggs nära om-

rådets entré. 

Tydligare stråk ger säkrare passager över vägen. Utformningen kommer att studeras 

mer i detalj när planen genomförs. Gatusektion utformas så att den upplevs som sma-

lare. Detta inbjuder till lägre hastigheter. 

Övriga trafikfrågor 

Det är inte aktuellt att köra kollektivtrafik från planområdets södra del inom mot cent-

rum genom naturreservatet, då det kan störa naturen och lugnet för de som vistas där 

för rekreation. Genom andra trafikslag som kan komma i framtiden kan detta komma 

att omprövas. 

Trygghet i området 

I dialogen med boende framkom att många upplever otrygghet längs Platåvägen. 

Denna upplevs som mörk och ligger en bit från befintliga bostäder. Med förslaget blir 

stråken tydligare, bättre belysta och i närhet av bebyggelse. 

Oro har framförts om ökad belastning i naturområdena. Befintliga och tillkommande 

bostäderna i Säteriet har/ges tillgång till friytor i direkt närhet till boendet. Det finns 

även större samlade ytor för alla boende såsom Sagoparken och en näridrottsplats, som 

ligger sydväst om bostäderna. Det finns ett flertal iordningställda gångstråk kring Säte-

riet. Dessa gör det möjligt att uppleva skogen även utan att gå i terrängen.  Den nya 

bebyggelsen ligger centralt i området och ingen del av naturreservatet tas i anspråk. 

Belastningen på skogsmarken bedöms därför inte skada naturvärdena. 

Minskad tillgång till gröna friytor  

Boendedialogen som Förbo genomförde visade ett relativt lågt nyttjande av grönytorna 

i områdets centrala del. Värdet bedöms vara lägre för detta ytor på grund av öppna 

parkeringar och trafikytor. 

Det finns god tillgång till naturområde och andra öppna grönytor kring Säteriet. Kom-

pletteringar och upprustning av lekplatser mm har gjorts. 

Bostadsnära friytor kommer att finnas kvar på befintliga gårdar och tillskapas i den nya 

bebyggelsen. 

Luftkvaliteten och buller 

Säteriet har ett högt läge i terrängen och ligger på ett relativt långt avstånd från över-

gripande trafikstråk med omfattande fordonstrafik. Området skärmas också genom ve-
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getationen, som bl.a. finns mellan området och Boråsvägen samt Säterivägen. Luftkvali-

teten torde därmed vara god. 

Bullerutredningen har bearbetats utifrån den delvis nya utformningen, som tagits fram 

efter samrådet. Gällande riktvärden för buller uppfylls. 

Tillgång till förskoleplatser 

För närvarande finns ingen brist på förskoleplatser. Behovet som skapas bedöms kunna 

lösas i befintliga anläggningar. Planen ger förutsättningar för uppförande av en ny 

förskola om behov uppstår i framtiden 

Skalan på föreslagen bebyggelse 

Tillåtna byggnadshöjder har sänkts jämfört med samrådsförslaget. Högsta tillåtna 

takvinkel har lagts till i vissa hörn. Även bestämmelser om nedtrappning mot befintliga 

lägenheter väster och öster om tillkommande byggnader har lagts in. Sammantaget 

minskar detta påverkan på befintliga bostäder. Högre hus tillåts mot Platåvägen för att 

förstärka den stadsmässiga karaktären och anpassa skalan till kommande bostadsbygg-

nader inom Råda 1:9. 

Solförhållande/skuggning 

Den solstudie som togs fram inför samrådet visade att befintliga lägenheter bibehåller 

minst 5 timmar sol vid vår- och höstdagjämningen, vilket tidigare var norm och numera 

används ett orienteringsvärde. Inför granskningen har tillåten höjd för tillkommande 

bostäder sänkts i ett flertal lägen, vilket gynnar solinfallet. I ett antal av de lägen där 

lite högre byggnader medges, finns en bestämmelse om att dessa ska trappas ner mot 

befintlig bebyggelse. 

Störningar under byggtid  

Inom orter i en tillväxtregion kan man förvänta sig en viss bebyggelseutveckling, vilket 

ger störningar under byggtiden. Normer finns för vilka nivåer som anses vara accep-

tabla. Under byggtiden kommer uppföljning ske av störningarna. Byggherren ansvarar 

för planering av arbetsplatsen, tidpunkt så att störande moment etc. minskas. 

Avfallshantering 

Ansvarig för renhållningen kring återvinningsstationerna huvudmännen för dessa.  

Utredning av vatten- och avlopp har tagits fram med förslag för att säkerställa att ka-

paciteten skall vara tillräcklig även efter utbyggnad inom planområdet och den nya 

bebyggelse som i övrigt planeras inom Säteriet. 

Service 

Tillsammans med annan utbyggnad och planering i området ökas underlaget för han-

del. Planen möjliggör också nya butikslägen, kafé/restaurang eller motsvarande samt 

kontor i det sydligaste kvarteret. 

Brandsäkerhet 

Åtgärder för att minska risk för brandspridning samt tillgänglighet för räddningstjäns-

ten studeras vid genomförande enligt gällande regler. 
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BOSTADSRÄTTSHAVARE OCH BOENDE/HYRESGÄSTER SOM INTE 

FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA 
 

Fastighet Skede Synpunkt 

Boende Ekgården 5 

Kindbogården 1:95 

Samråd Minskad tillgång parkering 

Bostadsrättshavare 

Ekspinnarevägen 8 

Kindbogärden 1:125 

Samråd Påverkan på naturvärden, luftkvalitet, trafik, tillgång 

till parkering samt skolkapacitet 

Boende Tallgården 5 

Råda 1:7 

Samråd Minskad tillgång parkering  

Ökat buller från trafik 

Boende Tallgården 2 

Råda 1:7 

Samråd Påverkan på naturvärden, skolor, parkering, allmänna 

ytor. Ökad risk för stökighet. 

Boende Aspgården 19 

Råda 1:7 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Björkgården 2 

Råda 1:7 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

Boende Tallgården 1 

Råda 1:7 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 8 

Råda 1:8 

Samråd Höjd avgift på parkering 

 

Boende Björkgården 4 

Råda 1:7 

Samråd Minskad tillgång parkering, luftig miljö förstörs, 

luftkvalitet, minskat solinfall 

Boende Rönngården 1 

Råda 1:8 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 26 

Råda 1:8 

Samråd Minskad tillgång och höjd avgift parkering 

Störningar under byggtid 

Boende Aspgården 29 

Råda 1:7 

Samråd Tätt område, trafik nära bostaden, osäker miljö för 

barn 

Boende Rönngården 3 

Råda 1:8 

Samråd Kraftig ökning av antalet bostäder, påverkan på 

service, vägnät och osäkerheter kring parkering, 

minskad utskikt mot naturmark 

Boende Grangården 37 

Kindbogården 1:95 

Samråd Påverkan på naturvärden 

Boende Björkgården 5 

Råda 1:7 

Samråd Ökad täthet, påverkan av biltrafik på buller och 

luftkvalitet, höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 

Råda 1:8 

Samråd Otillräcklig kapacitet förskola, skola och lekplatser, 

höjd avgift på parkering, kapacitet vattentäkt, 

nedskräpning, karaktär av storstad 

Boende Björkgården 43 

Råda 1:7 

Samråd Minskning träd och gräsytor, nybebyggelsen med hög 

skala, otydlig parkeringslösning 

Boende Rönngården 20 

Råda 1:8 

Samråd Kapacitet vattentäkt och avlopp, framkomlighet 

räddningstjänsten, kapacitet förskola och skolor, 

minskat antal träd, parkeringsmöjlighet under 

utbyggnad, framkomlighet för busstrafik  

Bostadsrättshavare 

Ekspinnaregatan 25 

Samråd Ökad trafik ökar olycksrisk, ökning av skräp vid 

insamlingsplatser, hög skala, storskalig parkerings-
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Kindbogården 1:125 lösning, minskad tillgång på grönska centralt i 

området 

Boende Bokgården 24 

Råda 1:8 

Samråd Allt för tätbefolkat område m.h.t. friytor. Kapacitet 

skola, höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 28 

Råda 1:8 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

Boende Ekgården 24 

Kindbogården 1 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

 

Mölnlycke 2021-04-21 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Planenheten 

 

 

 

Threrese Axenborg   Kenneth Fondén 
T.f. Verksamhetschef plan och bygglov  Samordnare 
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Detaljplan för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95  
BOSTÄDER I SÄTERIET 
i Mölnlycke, Härryda kommun 
 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

 

Det här är granskningsutlåtande för detaljplan Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 95. I 

granskningsutlåtandet redovisas alla yttranden som inkommit till kommunen i samband 

med granskningen och kommentarer till dessa. Yttrandena redovisas i dess helhet.  

 

 

GENOMFÖRANDE AV GRANSKNING 
 

Under tiden 7 maj – 1 juni 2021 har detaljplanen varit föremål för granskning enligt 5 

kap. 18 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Granskningshandlingar sändes till 

remissinstanser den 7 maj 2021. Information sändes till sakägare den 7 maj 2021. 

Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset och på kommunens 

hemsida den 7 maj 2021 t.o.m. den 1 juni 2021.  

 

Annons infördes i Göteborgsposten den 8 maj 2021 samt i Lokalpressen den 7 maj 

2021. 
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INKOMNA YTTRANDEN  
Under granskningstiden har totalt 86 st yttranden inkommit till kommunen, varav 11 

yttranden hade samma avsändare. Av dessa hade två yttrande inga synpunkter på 

förslaget och 88 st hade synpunkter. 

YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER  

Länsstyrelsen och SGI 

 

YTTRANDEN MED SYNPUNKTER  

Trafikverket, Lantmäteriet, Västtrafik, Härryda Energi och KPR 

86 boende på Säteriet fördelat på 75 yttranden och 5 personer boende utanför Säteriet 

fördelat på 5 yttranden. 

 

SAMMANSTÄLLNING  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas om den 

antas. Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan, tidigare synpunkter 

har i all väsentlighet beaktats. 

Trafikverket delar kommunens bild om att utbyggnaden i Säteriet i sig inte bidrar till att 

kapaciteten i Mölnlyckemotet överstigs. Däremot så visar kapacitetsutredningen att 

belastningen på Säterivägen under maxtimmen överstiger Trafikverkets rekommenda-

tioner och närmar sig en kapacitetsgräns som är acceptabel. Trafikverket vill uppmärk-

samma kommunen om att ta höjd för det inför framtida planering. 

Lantmäteriet framför synpunkter på plankartan, som de anser bör justeras. 

SGI hänvisar till samrådsyttrandet. De bedömde då att stabilitetsförhållandena för plan-

området vara tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. De hade i 

övriga inga invändningar eller frågor gällande planförslaget.  

Härryda Energi vill ha ökat avstånd till andra byggnader i vissa lägen och motsätter sig 

krav på vegetationstak. 

KPR anser att de finns behov av ytterligare äldreboenden. Mindre lägenheter vid 

områdets centrum kan utformas för trygghetsboende. 

Västtrafik planerar för el-busstrafik och framför synpunkter på busshållplatsens läge. 

Boende inom området har önskemål om bevarande av grönska och naturvärden. De 

framför frågor om kapacitet i skolor och förskolor. Det finns också önskemål om fler 

butiker, café m.m. Flera yttranden har klagomål på skötsel av återvinningsstationer, och 

befarar att detta kan komma att öka med fler boende. Flera är oroliga över kriminell 

verksamhet, som också befaras öka. Med fler boende befaras trygghet försämras. Bygg-

verksamhet har pågått under lång tid, och planens genomförande förlänger störningarna. 

Mer bebyggelse, ökad befolkning och minskad grönska befaras minska trivseln. Mer 

trafik ökar buller och kan medföra fler olyckor. Förslaget med tillståndsparkering (ingen 

egen fast p-plats) befaras ge svårighet att hitta parkering och öka avståndet till den egna 

bostaden. Priset på parkering förväntas öka. Brist befaras för VA-nätet och fiber. 
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INKOMNA YTTRANDEN 
 

LÄNSSTYRELSEN OCH ANDRA STATLIGA MYNDIGHETER 
 

Länsstyrelsen, Västra Götalands län yttrande daterat 2021-05-26 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 

Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion 

Synpunkter på granskningshandlingen  

Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreslagen detaljplan, tidigare synpunkter har i all 

väsentlighet beaktats. 

 

Kommentar:  

Yttrande noteras. 

 

Trafikverket, yttrande daterat 2021-05-20 

Ärendet  

Trafikverket har tagit del av handlingarna gällande ovan rubricerat ärende. 

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet att uppföra ca 300 nya bostäder, i huvudsak 

flerbostadshus. Syftet är även att öka servicen i området och att tillskapa möjligheten att 

uppföra en ny förskola med fyra avdelningar samt ett parkeringshus. 

Trafikverket bedömer att planområdet ligger ca 700 meter söder om riksväg 40. 

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2019/53261) och hade då inga 

synpunkter på detaljplaneförslaget, eftersom det ligger långt från statlig infrastruktur. 

Däremot lyfte Trafikverket vikten att kommunen tar ett helhetsgrepp kring 

trafikalstringen och påverkan från planerad exploatering kring Mölnlyckemotet. 

Kommunen hänvisar i samrådsredogörelsen till en kapacitetsutredning som genomförts 

efter samrådet. Trafikverket delar kommunens bild om att utbyggnaden i Säteriet i sig 

inte bidrar till att kapaciteten i Mölnlyckemotet överstigs. Däremot så visar kapacitets-

utredningen att belastningen på Säterivägen under maxtimmen överstiger Trafikverkets 
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rekommendationer och närmar sig en kapacitetsgräns som är acceptabel. Trafikverket 

vill uppmärksamma kommunen om att ta höjd för det inför framtida planering. 

 

Kommentar: Yttrandet beaktas. Härryda kommun instämmer som tidigare i Trafik-

verkets bedömning kring fortsatt behov av att kartlägga Mölnlyckemotets kapacitet. 

Däremot anser kommunen att sådan uppgift inte bör belasta enskild detaljplan. 

Kommunen avser att fortsätta samverka med Trafikverket kring Mölnlyckemotet med 

omnejd. Samverkan omfattar flera projekt och en större helhet än påverkan från denna 

detaljplan. Kapacitetsberäkningar för korsningspunkten mellan Boråsvägen och 

Säterivägen har genomfört med prognostiserade trafikmängder under förmiddagens 

och eftermiddagens maxtimmar år 2030. Som underlag till prognostiserade trafikflöden 

har trafikmätningar från oktober 2015 använts tillsammans med kommunens trafik-

prognos för år 2030. Kapacitetsberäkningar har genomförts med verktyget Capcal 

(version 4.5). Kapacitetsstärkande åtgärder i form av tillkommande körfält österifrån 

för buss har adderats samt att två nya gång- och cykeltunnlar tillkommer under 

Boråsvägen och Säterivägen.  

Känslighetsanalysen visar belastningsgrader på Säterivägen från norr och Boråsvägen 

från öster om 0.90 respektive 0.85 vilket är något över de önskvärda belastnings-

graderna i en cirkulationsplats enligt Trafikverket. Beräkningarna visar dock på relativt 

korta kölängder på cirka 3 fordon i snitt under eftermiddagens maxtimme för de båda 

tillfarterna. Belastningsgraden 0,9 överskrids enligt beräkningarna inte vid 

horisontåret 2040 

 

Lantmäteriet, yttrande daterat 2021- 05-28 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade maj 2021) har följande noterats 

Delar av planen som bör förbättras  

BESTÄMMELSEN TÄCKER HELA KVARTERET MED NUVARANDE 

REDOVISNING  

Markreservat (i detta fall u-områden) ska enligt Boverkets rekommendationer redovisas 

på olika sätt beroende på när planläggningen startats:  

• för ÄPBL-planer samt PBL-planer med planstart fram till december 2014 

redovisas markreservat som egenskapsbestämmelser och avgränsas med 

egenskapsgränser eller i förekommande fall användnings- / planområdesgränser.  

• för PBL-planer med planstart från och med januari 2015 ska markreservat 

redovisas som administrativa bestämmelser och omges av administrativa gränser 

eller i förekommande fall användnings- / planområdesgränser.  

Det är viktigt att den ena eller andra principen används konsekvent i både plankarta och 

bestämmelser för att bestämmelsen ska fungera som tänkt.  

I det aktuella planförslaget redovisas markreservatet som en administrativ bestämmelse 

bland planbestämmelserna samtidigt som det saknas administrativa gränser för avgräns-

ning av aktuella områden i plankartan. Detta innebär att markreservatsbestämmelsen 

inte avgränsas av de egenskapsgränser som finns i plankartan utan bestämmelsen gäller 

fram till närmaste användningsgräns. Effekten blir i detta fall att nästan all mark inom 

kvarteret omfattas av markreservatet. Se exempel nedan. 
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GRUNDKARTA  

• Teckenförklaring till grundkartan saknas.  

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga 

detaljer i grundkartan saknas.  

• Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  

 

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER?  

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och 

eventuella fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt 

för allmänheten att det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till 

exempel beskrivas genom en text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och vinner 

laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att 

gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.”  

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella fastighetsindel-

ningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått laga 

kraft.  

U-OMRÅDEN  

Om det finns befintliga ledningar eller blivande ledningar för allmänt ändamål som 

kommer belasta kvartersmark i ett planförslag, läggs vanligen ett u-område ut i den 

aktuella sträckningen. För att få rätt att använda u-området är huvudmannen skyldig 

enligt 14 kap. 18 § PBL att förvärva en rätt till utrymmet, exempelvis i form av 

ledningsrätt.   

I planbeskrivningen under rubriken ”exploateringsavtal” har kommunen angivit att 

exploatören ska upplåta u-områdena till exploatören utan ersättning. I normalfallet 

brukar inte markreservat upplåtas med äganderätt, utan tillgången ordnas genom 

bildande av en rättighet för det allmänna ändamålet. 

 

PLANBESTÄMMELSE SOM SKANAR LAGSTÖD  

Under administrativa bestämmelser i plankartan finns en bestämmelse om villkor för 

startbesked, 
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Lantmäteriet uppfattar denna bestämmelse som en ytterligare prövning som behöver 

göras, vilket inte har stöd i Plan- och bygglagen 4 kap. När en detaljplan vinner laga 

kraft ska samtliga förutsättningar vara utredda så att marken är lämplig för det ändamål 

som planen anger. Det är därmed inte möjligt att ha bestämmelse om vidare utredning 

som ska göras efter det att planen vunnit laga kraft.  

TVÅ BESTÄMMELSER MED SAMMA INNEBÖRD?  

I listan med planbestämmelser redovisas två bestämmelser, g1 och g2. Beskrivningen 

till dessa bestämmelser uppfattas om mycket lika. Kommunen bör tydliggöra vad 

skillnaden är mellan bestämmelserna, alternativt ta bort en beteckning för att göra 

planen tydligare. 

 

Kommentar:  

Teckenförklaring, aktualitetsdatum samt koordinat- och höjdsystem finns ovanför 

planbestämmelserna. Planbeskrivningen kompletteras angående påverkan på gällande 

detaljplaner. Kommunen bedömer att gränslinjen för u-områden följer Boverkets 

rekommendationer. Bestämmelsen om krav på marksanering som villkor för startbesked 

har ändrats till en administrativ bestämmelse enligt 4 kap. 14 § 1 st 4 p. 
 

SGI, yttrande 2021-05-10 

Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har av Härryda kommun erhållit rubricerad 

detaljplanmed begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor 

såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. 

Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ca 300 nya bostäder. 

Underlag: 

1. Planbeskrivning och plankarta med planbestämmelser. Upprättad av Härryda 

kommun, daterade maj 2021 

2. Projekterings-PM Geoteknik. Detaljplan för Råda 1:7,1:8 och Kindbogården, 

bostäder i säteriet i Mölnlycke, Härryda kommun. Upprättad av ÅF-

Infrastructure, daterad 2019-01-18. 

3. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (IVEUR/GEO). Detaljplan för 

Råda 1:7,1:8 och Kindbogården, bostäder i säteriet i Mölnlycke, Härryda 

kommun. Upprättad av ÅF-Infrastructure, daterad 2019-01-18. 

SGI:s synpunkter 
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SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet Yttrandet är daterat 2019-05-

28 med dnr enligt ovan. 

SGI har inga ytterligare synpunkter att framföra på planen under granskningsskedet. 

Kommentar: Yttrandet noteras.  
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INKOMNA YTTRANDEN 

 

ORGANISATIONER, FÖRENINGAR, BOLAG M FL 
 

Härryda Energi, yttrande daterat 2021- 05-28 

Härryda Energi har sett över handlingarna och har synpunkter enligt nedan:  

Tidigare i processen beslutades att transformatorstationen som idag är placerad av 

sydvästra delen av området ska flyttas till ny placering. Detta finns korrekt beskrivet 

med i text i planbeskrivningen och på ritningen finns ett E-område som syftar till att 

ersätta den befintliga stationen. På planen står dock ett krav på att byggnad som uppförs 

på denna yta ska ha vegetationstak. Härryda Energi utför inte vegetationstak på 

transformatorstationer och texten bör tas bort. Vi föreslår att man istället löser frågan 

kring utformning i byggskedet och inte låser utformningen på sådant sätt i detaljplanen 

med risk för att ytan bli oanvändbar och följden skulle bli att befintlig station måste stå 

kvar.  

För denna placering kommer också byggnaden och bostäderna hamna på ett avstånd 

mindre än säkerhetsavståndet på 5 meter. Man bör planera för att byggnation inte får 

ske närmare än 2 meter från E området alternativt förlägga E området 2 meter västerut. 

Kommentar:  

Bestämmelsen om vegetationstak tas bort. Annan lösning som ger god gestaltning, 

säkerhet och rationell drift tas fram under planens genomförande.  Utgångspunkterna 

har förtydligats i planbeskrivningen. 

 

KPR 2021-06-01 

KPR:s yttrande om detaljplanen för Råda 1:7, 1:8 och Kindbogården 1:95 BOSTÄDER 

I SÄTERIET i Mölnlycke, Härryda kommun.   

PRO och SPF kom in med en skrivelse 2019-05-10 och den är fortfarande aktuell.  

Då andelen äldre, 80+, fortsätter att öka, är behovet av seniorboende och trygghets-

boende, enligt Boverkets definitioner, mycket stort och vi ber därför kommunen att 

ställa krav på Förbo att ett antal sådana lägenheter byggs med tillgång till gemensamma 

utrymmen enligt Boverkets definitioner.  

Förslagsvis bör det i den del som uppfattas som centrum i området, en byggnad 

utformas så att ett begränsat antal mindre lägenheter får tillgång till en gemensam-

hetslokal. Denna kombination av bostäder och lokal skulle då kunna hyras ut som 

trygghetsboende där hyresgäster kan köpa de tjänster de önskar. Förhoppningsvis leder 

förtätningen till att det finns underlag för en mindre restaurang som i sammanhanget 

skulle vara ett värdefullt komplement. En samlokalisering med planerad förskola kan 

eventuellt tillskapa samordningsvinster. Vi förstår att vi inte kan påverka energifrågor, 

och olika byggnadsbestämmelser mm. 

 

Kommentar: 

Kommunens lokalresursplan, som bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och 

befolkningsprognosen, redovisar behovet av verksamhetslokaler. I planen redovisas 
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behov och lösningar, till exempel placering, omfattning och tidplan för nyproduktion för 

bland annat äldreboende samt lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Innehållet i aktuell 

detaljplan finns med i underlaget för lokalplaneringen. Med planerad bygg-nation inom 

kommunen kommer det att totalt sett finnas en balans mellan behov och tillgång av 

äldreboende. Vid planens genomförande kommer tillgången till bostäder med 

tillgänglighet genom hiss öka. Planen möjliggör också trygghetsboende om intressent 

finns för detta. 

 

Västtrafik 21-05-31 

Västtrafik har tagit del av detaljplan för bostäder i Säteriet. 

Västtrafik ser positivt på föreslagna mobilitetsåtgärder kombinerat med ett lågt p-tal. 

Det ger incitament både för befintliga och nya boende/verksamma i området att resa 

mer hållbart.  

Planförslaget innebär utbyggnad i anslutning till en befintlig kollektivtrafikstruktur. Det 

medför att befintliga resurser kan utnyttjas på ett bra sätt och eventuella framtida kapa-

citetshöjningar kommer till nytta både för befintliga och nya boende i området. Med 

tanke på planområdets centrala läge är det också positivt med en plan för hur Säteriet 

bättre knyts ihop med övriga Mölnlycke när det gäller resor med gång och cykel. 

Västtrafik har nyligen upphandlat den lokala trafiken i Härryda. Från och med juni 

2022 kommer Mölnlycke att ha tätortstrafik med eldrift, som bland annat kommer att 

försörja Säteriet. Bussar med eldrift passar väl in i profileringen med hållbara 

mobilitetslösningar.  Syftet med tätortstrafiken är att erbjuda resor inom orten samt 

anslutningar till andra linjer för längre resor. Detta innebär att resor till Göteborg görs 

med ett byte till expresslinjen vid till exempel Råda portar eller Platåvägen. För de som 

har möjlighet kan också gång eller cykel vara ett alternativ för resor vidare med 

expresslinjen mot Göteborg. 

Det är tätt mellan de två hållplatserna i området, genom att ta bort en kan restiden 

minskas något. Men föreslagen placering innebär att en del boende får ta sig mot 

färdriktningen till hållplats vilket kan upplevas oattraktivt. Möjligtvis hade en placering 

mer i mitten varit att föredra. Västtrafik är gärna med i en fortsatt diskussion om 

utformning för busstrafiken här. 

 

Kommentar: Yttrandet noteras. 

Läget för hållplats föreslås bli vid befintlig hållplats i Platåvägens södra del. Den nås 

inom ca 400 m fågelvägen/500 m gångväg av boende inom området. Läget ger närhet 

till skolor och planerad handel i områdets södra del. För boende i norra delen finns 

hållplatsen vid Boråsvägen som ett närmare alternativ. Denna trafikeras bl.a. med 

expressbussar, vilket ger snabba transporter till Mölnlycke centrum och Göteborg. 
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Avstånd till busshållplats 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

FASTIGHETSÄGARE OCH PRIVATPERSONER 
 

1. Boende Ekgården 19, skrivelse inkommen 2021-05-09 

Vi är många som är emot planen för nya lägenheter i vårt område. Vi känner oss inte 

säkra som det är. Inbrott i hem, förråd, bilar mm händer allt för ofta och vi har bett 

länge om att få säkrat upp vårt område genom kameror, portlås mm vilket inte tagits på 

allvar. Att då bygga så många fler lägenheter ökar vår oro något fruktansvärt då vi är för 

många människor på en för liten yta vilket kan resultera i ett väldigt osäkert område. Vi 

vill inte behöva bo så tätt ihop att man inte kan gå i sitt hem utan att behöva dra ner 

persienner för att hålla andras ögon borta, vi vill inte behöva trängas och vi vill framför 

allt inte att ni förstör den fina natur som vi har här i området. Naturen runt säteriet är det 

som gör hela området till en fantastiskt fin plats, istället vill ni trycka in fler bostäder 

och förstöra allt detta fina. Det är för osäkert för oss som bor här och trivseln kommer 

definitivt att försvinna. Vi vill heller inte behöva leva i en byggarbetsplats under den 

långa tid det kommer ta tills det är färdigt. Denna plan är katastrof för oss som redan 

bor här. Snälla stoppa detta!!!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

2. Boende Aspgården, skrivelse inkommen 2021-05-09 

Ingen hållbar planlösning för nya bostäder. Det kommer ta bort den friheten man har 

idag och skapa ett trängsel som storstaden har. Vart ska all trafik vägen? Hur ska 

människor kunna trivas?  Majoriteten av oss som bor i Säteriet, flyttade hit för att 

komma bort från storstäder. Få frihet. Att bo för trångt skapar psykisk ohälsa. Folk 

otrivs redan i området pga förbo som hyresvärdar. Det är ett oroligt område för ingen 

bryr sig om skicket på lägenheterna eller omgivningen. Allt nonchaleras.. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

3. Boende Aspgården, skrivelse inkommen 2021-05-11 

Om ni tar bort alla parkeringsplatser för att bygga bostäder. Vad händer med nuvarande 

parkeringsplatser? Med tanke på vad som sker i området med mycket inbrott och den 

otrygghet som har skapats så är detta inget förslag. Inget förslag att bygga över en 

trafikerad väg och införa storstadskänsla. Bussen som går upp till Säteriet idag har 

ibland stora problem att mötas eller vända, likadant med större personbilar samt alla 

barn som promenerar till och från skolan. 

Och ska hyrorna för lägenhet samt parkering höjas i samband med bygget, så MÅSTE 

standarden öka. Den är under all kritik och det bemötandet man får av hyresvärdarna är 

oacceptabelt.  

Bygg inte! 

Förstör inte mer! Satsa istället på att eventuellt bygga ut nuvarande. Åtminstone se till 

att alla nuvarande bostäder är i ett bra, trivsamt och hållbart skick.. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

4. Boende Bokgården 24, skrivelse inkommen 2021-05-13 

Det är redan nu alldeles för trångbott på Säteriet och man riskerar få ytterligare ett utsatt 

område i likhet med de i Göteborgs stad. Framförallt eftersom Säteriet har många 

låginkomsttagare bland de boende och de socioekonomiska utmaningar för bostads-

området riskerar öka markant. Vi boende ser redan nu en tendens till ökad kriminalitet 

och otrygghet i vår närhet med inbrott i lägenheter, bilar och förråd. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

5. Boende Aspgården 12, skrivelse inkommen 2021-05-13 

Jag tycker inte om denna idé alls, säteriet är ett litet bostadsområde med många grön-

områden, och att då börja bygga så mycket som 300 bostäder är en riktigt dålig idé. Vi 

har nyligen haft omfattande renoveringar i området och det har sett ut mer eller mindre 

som en arbetsplats, tänk då hur det kommer att bli när 300 bostäder börjar byggas på en 

redan trång yta. Säteriet är ett litet gemytligt område och jag hoppas att det kommer att 

förbli så. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

6. Boende Aspgården, skrivelse inkommen 2021-05-14 

Jag tycker inte alls om detta. Det är redan många bostäder här och just nu är det alldeles 

för mycket stök på säteriet. Och det kommer knappast bli bättre med ännu mer bostäder. 

Försök att istället ordna upp dom områdena som redan finns. Hur har ni tänkt med 

parkering mm för oss som redan bor här? När jag flyttade hit för 16 år sedan var detta 

ett fint område med mycket natur. Allt detta förstörs på grund av alla dessa byggen. Så 

jag tycker detta bygget är en USEL ide och känner att kommer denna utveckling att 

fortsätta. Kommer jag leta efter annat boende. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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7. Boende Ekgården 26, skrivelse inkommen 2021-05-14 

Jag tycker inte det är en bra idé att det byggs fler bostäder på Säteriet. Säteriet är en 

grön och lummig plats. Tar man bort det och bygger fler hus kommer det kännas som en 

stor stad och ta bort det mysiga. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

8. Boende Tallgården, skrivelse inkommen 2021-05-15 

Det finns ingen plats för nya bostäder. Det som en gång va ett tryggt samhälle blev 

mycket sämre redan men tallspinnaren. Var ska våra bilar få plats. Var ska våra barn 

kunna leka och gå över. Det kommer bli en egen stad med så här många lägenheter, det 

är inte det mysiga Säteriet man en gång flyttade till. Hur mycket kommer en parkerings-

plats kosta när ni är klara?  Redan idag kostar den 266kr på övre däck, och den höjs 

varje år. Bygger ni nytt kommer vi bli mer lidande. Alla kostnader och ljud det kommer 

tillföra. Ni har precis byggt klart tallspinne, men fortfarande inte klara på andra sidan. 

Knappt klara med stambytena. Ge oss lite lugn och ro. All stress det kommer medföra, 

brottslighet, nedskräpning. Nåt som folk inte idag lyckas lösa. Slängs sopor korrekt. Hur 

ska det gå med 500-900 personer extra. Och bussen? Var kommer den går? Vi har 

massor av boenden som tar bussen, alla har inte möjlighet att ta dig ner till Platåvägen. 

En väg som redan idag inte känns särskilt säker att gå hem på när det är mörkt. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

9. Boende Bokgården, skrivelse inkommen 2021-05-17 

Tycker Förbo behöver göra något åt säkerheten för de som redan bor i säteriet innan de 

bygger upp en massa mer bostäder. Ta hand om det ni har i första hand. Bevakning på 

parkeringarna samt portlås som så många skriker efter då det är inbrott o stör i trapporna 

så ofta!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

10. Boende Aspgården, skrivelse inkommen 2021-05-20 

Tycker det är synd att förstöra ett sånt fint grönområde med Mer bostäder räcker gott 

och väl med dom bostäder som finns här nu 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

11. Boende Råda Portar, skrivelse inkommen 2021-05-24 

Innan man bygger mer bostäder i Säteriet borde man se över följande. 

Trafikläget - Vi har redan tufft att ta oss ut från Råda Portar. Trafikläget är överlag 

mycket ansträngt på dessa vägar med b.l.a. tung trafik och att få fler boende här blir det 

ännu mer kritiskt med större olycksrisker. Många boende har efterlyst rondell för oss i 

övre Råda Portar men får bara höra att det saknas pengar. 

Buller - Vi har även efterlyst bulleråtgärder vid flera tillfällen samma sak där. Ingen 

vettig åtgärd.  

Hur är det med vattenförsörjningen - Är det nya reningsverket i drift än. 2018 var 

vattensituation i det kommunala vattnet extremt hårt ansträngt enligt många politiker. 
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Sedan dess har det byggt ännu mer men mig veterligen är det nya vattenreningsverket 

inte igång. 

Skolorna - Många klasser är redan väldigt stora och vi som föräldrar får bara höra att det 

saknas resurser för att göra något. Det är så många elever att en del är rädda för gå till 

skolan.  

Felanmälningar som inte blir åtgärdade - Ett enkelt räcke felanmäldes januari 2021 och 

är fortfarande inte åtgärdat. Se ärende 2478949 som ett exempel. 

Slutsats - Visa att kommunen klarar av att ta han om oss som bor här redan innan man 

bygger för ännu fler boende. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

12. Boende Grangården 37, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Att bygga nya bostäder ser jag som något positivt! Vill gärna se att fler vill bo i vårt fina 

område. Men, idén om att inte ha fast parkeringar ser jag inte lika positivt på. Bodde 

tidigare via Förbo i Kungälv där det fanns ett liknande system med parkeringar. För mig 

som jobbar skift, fanns det ofta inga parkeringar kvar när jag kom hem från arbetet. 

Detta gjorde att jag kunde få parkera långt ifrån min bostad och gå, ganska sent på 

kvällen. Har varit en stor trygghet för mig nu när jag haft en fast parkering nära min 

bostad här på säteriet. Tar man bort detta ökar risken över att behöva ta sig längre 

sträckor genom området sent på kvällarna. Vilket för mig skapar en stor otrygghet. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

13. Boende Björkgården 41, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Tycker att det kommer att förstöra hela området då det blir överbefolkat och vi som bor 

här får det bara sämre och är trötta på ständiga byggnationer i området på Säteriet Även 

helt åt helvete att våra skyddade parkeringar i närhet till boendet försvinner Vi vill ha 

våra bilar under uppsyn skyddade och det är redan dyrt som det är i dagsläget Jag är 

HELT emot utbyggnad i området och många med mig GÖR DET INTE utan respektera 

våran syn och gör det inte sämre utan ta hand om oss som redan bor här. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

14. Boende Aspgården 1, skrivelse inkommen 2021-05-26 

På erat flygblad skriver ni att vi boende på säteriet tycker det är otryggt med våra grön-

områden mellan gårdarna vid parkeringar. Det är väl det stället som är mest tryggt om 

något. Det är på innergårdarna det händer hemskheter. Det är också redan väldigt 

mycket människor här i säteriet och med de planerade byggena lär fler trängas i 
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området. Problem med nedskräpning och vandalism lär öka med antalet människor. 

Titta bara på våra återvinningsstationer. 

Bifogade filer är från den lokala facebookgruppen 

  

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

15. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Jag är boende i Säteriet sedan 2003. Jag tänker på alla grönområden som försvinner. 

Man vill ju inte att det ska bli ett betong getto. Sen med parkeringar. Folk behöver ju 

bil. Speciellt i Mölnlycke. Många barnfamiljer samt sjuka/äldre här. Om ni nu ska 

bygga så många nya bostäder varför inte göra en större affär med. Typ ICA nära eller 

Willys och kanske en pizzeria på lämpligt ställe i området. Jag vet folk som vill driva 

affärsverksamhet i området. Serviceutbudet behöver ökas när mer folk kommer till 

området. Både Hemköp & Coop är ju under all kritik så åker till Landvetter och handlar 

istället. En Willys eller ICA Nära i säteriet behövs. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

16. Boende Aspgården 7, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Säteriet i ny kostym - Hur ska man kunna tillgodose 300 lgh med vatten tex de somrar 

som varit ändå rätt normala, då vi får till oss utav Förbo via lappar, appar att vi inte får 

vattna blommor på uteplatsen, tänka på att stänga av vid dusch mm. Hur ska man lösa 

att många blir av med parkeringar, garage, MC garage då man bestämmer sig för att riva 

P2, vart ska dessa bilar och MC få stå? Det kommer bli ökad trafik, ökat flöde då det 

byggs äldreboende och även en till förskola. Samtidigt ska bussen passera och de barn 

som hämtas och lämnas vid skolans slut. Förskolepersonal och skolpersonal tar redan 

upp all besöksparkering dagtid. Och det finns några få betalparkeringar. Ska vi betala en 

summa för att få ett boendekort. Absolut, men när ingen plats finns och jag som boende 

har betalt, då har jag alltså betalat för en vara som jag endast kanske kan få, det beror på 

när jag behöver min plats. Är det så man ska behandla de som bor här bara för ett nytt 

område. Det kommer bli ett litet mini centrum här uppe. Det är redan mycket bus som 

rör sig i säteriet, kommer fler hus göra det säkrare eller bättre? Vi är idag redan mycket 

trötta och ledsna över att vi som bor här blir behandlade som andrahandsvärde. Faktum 

är att just nu är det många äldre ensamstående föräldrar och ensamstående som bor här. 

Man vill höja statusen, ja men till vilket pris och på vems bekostnad. Vi är många som 

känner sig överkörda. Vi vill ha våra vackra träd emellan oss, där vi kan gå med barn 

och hundar, se hellre till att det blir mera ljus uppsatta om det är enligt Förbo ett stort 

problem just vid dessa grönskande områden. Alla fåglar, allt vatten som björkarna suger 

upp? Vart ska det vattnet ta vägen, ska de grävas nya brunnar med, det är ju ett jätte 

arbete, det tar aldrig slut, vi får aldrig vila vi som bor hör, alltid något bygge som stör. 

Vi vill inte ha tätbebyggelse här uppe vi vill inte ha ett till centrum. Snälla, allt detta 
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görs på bekostnad utav oss som är låginkomsttagare. Vi måste få njuta när vi kommer 

hem, veta vart vi ska ställa bilen och veta att den står på samma ställe varje gång vi 

parkerar, jag vill höra fåglarna på morgonen, jag vill kunna rasta hunden i dungen om 

det är mörkt, jag vill inte behöva gå ner till skogen och vara rädd. Jag vill hellre se att 

man satsar på det som redan finns och kan förbättras! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

17. Boende Grangården, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Erfarenheter av parkeringshus inom Förbo med valfri parkering leder till kaosartade 

situationer samt ovisshet om parkering finns. Mer bostäder är mer än välkommet men 

parkeringssituationen får inte förändras. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

18. Boende Grangården 37, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Detta är inte hållbart! Ni kommer med ev. lösningar på parkerings problem. Men ett 

tillstånd i en zon som ev. är full. Det är inte många som kommer kunna tänkas betala för 

ett sådant tillstånd. Tänkt på de ensamstående som kräver bil men kanske blir tvungen 

att göra sig av med sin bil. Eller de människor som verkligen behöver så nära sitt hem 

men kommer ev. inte göra det. I säteriet händer det en hel del och tyvärr kommer det 

inte sluta p.g.a. ett ny bygge där till och med lägenheter ska säljas. Det kommer bli tvärt 

om det kommer garanterat bli värre. Ett vi och dem tänkt finns reda i Mölnlycke och nu 

skapar ni det tänker i Säteriet också. Varför? Jo för ni anser att lösningen på det otrygga 

som finns är att bygga lägenheter där ni tror de är otryggt? Kanske inte den bästa 

lösningen. Men jag är emot detta ”förslag”. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

19. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Hur tänker man här? Skall allt grönt som finns förgöras för att det går? redan idag är det 

tät bebott här på Säteriet och det skall tillkomma 300 till nya bostäder? Som dessutom 

FÅR en parkering men VI som bott här i mitt fall sen 2005 ingen parkering? Ska alltså 

jag jaga efter en parkering som hat bott här så länge? Plötsligt ska min mc stå ute och 

har jag otur så har jag ingen parkering? Varför skall ni göra det surt för oss som redan 

bor här men bekvämt för dem nya hyresgästen?  

VAR ÄR LOGIKEN? Vi betalar redan högt pris för garaget/mc bur som dessutom inte 

håller standard. Sardiner på en burk det är vad det kommer bli här. Man känner sig 

redan OTRYGG idag som det är då förbo struntar i oss. Tack för att ni bryr er...NOOOT 

//Arg säteri bo sedan 2005 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

20. Boende Tallspinnarevägen 8, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Jag är starkt emot denna plan. Det är redan för mycket folk som bor i säteriet. Mycket 

bråk, stölder, inbrott etc. Med tanke på hur otroligt många bilinbrott det varit i maj 

månad vill jag absolut inte att parkeringarna som ligger i närhet till där jag bor för-

svinner. Vill kunna ha en fast parkering som enbart är min och kunna ha uppsyn. De 
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öppna grönområdena upplever jag behövs för att inte bli som betongorterna som vi 

finner ute på Hisingen...... Skulle det komma 300 lägenheter till kommer bilvägen upp 

bli ännu värre trafikerad än nu och det är bedrövligt då man knappt kan gå över vägen 

säkert pga brist på övergångsställe. Snälla snälla bygg INTE mer bostäder. Gör området 

tryggare och ta vara på oss som valt att bo här. Om denna plan går igenom kommer jag 

och min familj söka oss härifrån. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

21. Boende Grangården 37, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Hur ska man kunna tillgodose 300 lgh med vatten tex de somrar som varit ändå rätt 

normala, då vi får till oss utav Förbo via lappar, appar att vi inte får vattna blommor på 

uteplatsen, tänka på att stänga av vid dusch mm. Hur ska man lösa att många blir av ed 

parkeringar, garage, MC garage då man bestämmer sig för att riva P2, vart ska dessa 

bilar och MC få stå? Det kommer bli ökad trafik, ökat flöde då det byggs äldreboende 

och även en till förskola. Samtidigt ska bussen passera och de barn som hämtas och 

lämnas vid skolans slut. Förskolepersonal och skolpersonal tar redan upp all besöks-

parkering dagtid. Och det finns några få betalparkeringar. Ska vi betala en summa för att 

få ett boendekort. Absolut, men när ingen plats finns och jag som boende har betalt, då 

har jag alltså betalat för en vara som jag endast kanske kan få, det beror på när jag 

behöver min plats. Är det så man ska behandla de som bor här bara för ett nytt område. 

Vi är idag redan mycket trötta och ledsna över att vi som bor här blir behandlade som 

andrahandsvärde. Faktum är att just nu är det många äldre ensamstående föräldrar och 

ensamstående som bor här. Man vill höja statusen, ja men till vilket pris och på vems 

bekostnad. Vi är många som känner sig överkörda. Vi vill ha våra vackra träd emellan 

oss, där vi kan gå med barn och hundar, se hellre till att det blir mera ljus uppsatta om 

det är enligt Förbo ett stort problem just vid dessa grönskande områden. Alla fåglar, allt 

vatten som björkarna suger upp? Vart ska det vattnet ta vägen, ska de grävas nya 

brunnar med, det är ju ett jätte arbete, det tar aldrig slut, vi får aldrig vila vi som bor hör, 

alltid något bygge som stör. Vi vill inte ha tätbebyggelse här uppe vi vill inte ha ett till 

centrum. Snälla, allt detta görs på bekostnad utav oss som är låginkomsttagare. Vi måste 

få njuta när vi kommer hem, veta vart vi ska ställa bilen och veta att den står på samma 

ställe när vi parkerar. 

Vi är många boende som börjar bli desperata kring Förbos planer för vårt område. Vi 

tycker redan att säteriet börjar bli trångt, men det är inte det som oroar oss mest. Hade 

förbo kunnat lova oss parkeringarna är det en helt annan sak. Men i detta fall ska de nya 

bostäderna få parkering, men vi som är boende på säteriet får antingen ett p-hus eller så 

får vi köpa parkeringstillstånd. P-huset kommer byggas långt ifrån de flesta av oss och 

att köpa ett tillstånd utan garanterad parkering sätter många i stora problem. Vare sig vi 

har hälsan helt i behåll eller ej sätter detta stor press på oss. Under de senaste veckorna 

har brotten eskalerat på säteriet. Inbrott i lägenhet och garage, sabotage och stölder. 

Förbo har inte svarat på telefon eller mail och verkar stängt av oss på säteriet helt. 

Tillsammans med att vi inte blir hörda, ska vi nu även bli kastade åt slumpen?  

Fokusera på att göra området säkrare och tryggare för alla oss som bor här istället. Vi 

som har barn, vi vill kunna låta dem leka utomhus. Men min 11-åriga dotter får inte 

vara ute på kvällarna för att det är så oroligt här uppe. Om det inte finns nån trygghet 

nu, hur blir det då med trånga områden och 300 nya lägenheter? Bilen är livsnödvändig 

för mig då jag som multisjuk inte kan komma ut utan den. Vart ska vi ta vägen vi som 

bott här i många år? 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

22. Boende Ekgården 22 

Säteriet i ny kostym. Hur ska man kunna tillgodose 300 lgh med vatten tex de somrar 

som varit ändå rätt normala, då vi får till oss utav Förbo via lappar, appar att vi inte får 

vattna blommor på uteplatsen, tänka på att stänga av vid dusch mm. Hur ska man lösa 

att många blir av med parkeringar, garage, MC garage då man bestämmer sig för att riva 

P2, vart ska dessa bilar och MC få stå? Det kommer bli ökad trafik, ökat flöde då det 

byggs äldreboende och även en till förskola. Samtidigt ska bussen passera och de barn 

som hämtas och lämnas vid skolans slut. Förskolepersonal och skolpersonal tar redan 

upp all besöksparkering dagtid. Och det finns några få betalparkeringar. Ska vi betala en 

summa för att få ett boendekort. Absolut, men när ingen plats finns och jag som boende 

har betalt, då har jag alltså betalat för en vara som jag endast kanske kan få, det beror på 

när jag behöver min plats. Är det så man ska behandla de som bor här bara för ett nytt 

område. Det kommer bli ett litet mini centrum här uppe. Det är redan mycket bus som 

rör sig i säteriet, kommer fler hus göra det säkrare eller bättre? Vi är idag redan mycket 

trötta och ledsna över att vi som bor här blir behandlade som andrahandsvärde. Faktum 

är att just nu är det många äldre ensamstående föräldrar och ensamstående som bor här. 

Man vill höja statusen, ja men till vilket pris och på vems bekostnad. Vi är många som 

känner sig överkörda. Vi vill ha våra vackra träd imellan oss, där vi kan gå med barn 

och hundar, se hellre till att det blir mera ljus uppsatta om det är enligt Förbo ett stort 

problem just vid dessa grönskande områden. Alla fåglar, allt vatten som björkarna suger 

upp? Vart ska det vattnet ta vägen, ska de grävas nya brunnar med, det är ju ett jätte 

arbete, det tar aldrig slut, vi får aldrig vila vi som bor hör, alltid något bygge som stör. 

Vi vill inte ha tätbebyggelse här uppe vi vill inte ha ett till centrum. Snälla, allt detta 

görs på bekostnad utav oss som är låginkomsttagare. Vi måste få njuta när vi kommer 

hem, veta vart vi ska ställa bilen och veta att den står på samma ställe varje gång vi 

parkerar, jag vill höra fåglarna på morgonen, jag vill kunna rasta hunden i dungen om 

det är mörkt, jag vill inte behöva gå ner till skogen och vara rädd. Jag vill hellre se att 

man satsar på det som redan finns och kan förbättras! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

23. Boende Rönngården, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Stoppa förtätningen på Säteriet. Det räcker med det som redan finns här. Ekspinnaren 

Tallspinnaren och äldreboendet på rönngården har ju byggts på senare tid. Finns andra 

platser som kan bebyggas. Platåvägen lär ju se ut som en stadsgata vilket vi som bor på 

säteriet inte är intresserade av, för då hade vi redan bott i stan. Vi behöver ha all grönska 

som finns runt platåvägen. Sedan till det absolut värsta att det möjligen ska byggas ett 

p-hus. Möjligen ??? Vad innebär det då? Jag vill ha min egna parkeringsplats i nära 

anslutning till min lägenhet. Inte behöva vandra till andra sidan området. Det bor  

många äldre i området men det tänker man inte på. Sedan att det ska bli något sorts 

boendekort för parkering i området. Hur tänkte man där? Ska man behöva åka runt och 

leta efter en ledig plats och förresten var på ritningarna finns dessa p-platser svårt att se 

var dom kan tänkas vara. Idag är det ca 750 lägenheter på säteriet och 300 till planeras. 

Hur många bilar kommer att cirkulera runt för att hitta en ledig p-plats? Vill vi 

verkligen ha det så? Knappast. Nä tänk om och gör rätt. Funderar nu att flytta från 

säteriet där jag bott i nästan hela mitt liv. 35 år i samma lägenhet. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

24. Boende Grangården, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Jag tycker inte att det ska byggas fler lägenheter i Säteriet, själva Säteriet tycker jag 

personligen har förstörts sen det börjat byggas massa nytt.  Säteriet är redan trångt som 

det är och att lägga in massa nya saker tycker jag inte är lösningen, så som jag och 

kanske 75% av vi som bor här i säteriet så tycker jag att ni borde bygga klart det som 

redan byggs och sen sluta bygga, Jag har alltid bott på Grangården, idag har jag bott här 

i 17 år och fyller snart 18, och Säteriet idag känns inte som hemma, Så jag hoppas att 

det inte byggs mer. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

25. Boende Grangården 34, skrivelse inkommen 2021-05-26 

Nu måste jag sälla mig till skaran av alla boende på Säteriets bostadsområde! Har inte 

hört en enda som är positiv till den planerade nybyggnationen! Många är upprörda att 

man inför tillståndsparkeringar för att öka flödet och tryggheten i området. Det känns 

som om ni nedvärderar vår intelligens! Ingen tror väl på detta!!! Självklart kommer 

många att köra runt i området för att hitta en parkering, det ökar naturligtvis trafiken och 

otryggheten! Otryggheten på områden ni tänker bebygga, beror inte på träden eller 

gräsmattorna. Det har med människor att göra. Jag har aldrig känt mig otrygg av ett träd 

eller gräsmatta, däremot har jag gråtit för varje träd som fällts i området. Fattar inte hur 

vi som bor här ska orka med mer byggande, precis utanför fönstren. Hur blir det för alla 

barn med byggtrafiken och farliga arbetsplatser? Vi är trötta på detta nu och vi vill inte 

ha hit fler lägenheter! Det räcker! Ni måste ta hänsyn till oss som bor här och har gjort 

så under lång tid. Ni bygger nya fina bostadsrätter och de kommer naturligtvis att 

prioriteras! Hur kommer vi att kompenseras för vår fördärvade miljö??? Tänk om ni 

kunde visa er nån gång i området och inte gömde er i era gröna bilar! Ni kanske skulle 

upptäcka att människorna som bor här är riktigt trevliga! Kanske inte aktuellt just nu, 

Förbo är inte så populärt! Förstår att det är försent att protestera, men tycker det ändå är 

viktigt att tala om att det här inte är ok!  

Från en mycket besviken hyresgäst! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

26. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-27 

Nej, nu får ni tänka om, ska ni ta bort de grönytor och parkeringar som finns här? Det är 

grönytorna som gör att det inte känns som om vi alla bor på varandra och skapar den 

öppna känslan som finns här. Vad det gäller parkeringar så vill nog alla veta vart man 

alltid ställer sin bil i anslutning till den delen av säteriet man bor så. Man vill inte 

behöva jaga runt efter en parkering efter att man hämtat barn på förskola eller handlat. 

Eller parkera i ett parkeringshus på andra sidan området. Tänk om och gör rätt! Ingen 

mer bebyggelse på området. Det räcker och blir över med de byggnader som tillkommit 

sedan jag flyttade hit för 6 år sedan. Kommer här upp fler tror jag faktiskt inte jag vill 

bo kvar här så mycket längre. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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27. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-28 

Det har under många år varit byggnationer runt och på Säteriet som påverkat vår 

utemiljö både med framkomlighet och oljud. Vi hinner aldrig få njuta av det som 

faktiskt byggs innan det påbörjas något nytt med diverse sprängningar. Låt oss ha kvar 

våra grönområden som faktiskt är varför jag flyttade hit från Göteborg. Det är dem 

områdena jag skryter om när folk är tveksamma till Mölnlycke och Säteriet. Vi är redan 

ett stort område med oroligheter som blir när många människor bor på tätbebyggda 

områden, jobba med oss som redan bor här. Tänk större än bara pengar. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

28. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-28 

Bott i säteriet i 5år, under dessa år har det varit ett konstant bygge och nedmontering 

utav natur. Träd, buskar, grönytor tas bort, förminskas. Upprustningen som skulle ske 

av nuvarande bostäder är under all kritik, en vacker fasad i ett otryggt samhälle. Är detta 

verkligen något vi strävar efter? Att bygga hus på hus, sätta människor i en annan form 

av karantän, satsa på de nya hyresgästerna/bostadsägarna istället för att satsa på de 

befintliga som redan har bosatt sig här? Dom som har valt säteriet för att få det bästa 

utav två världar, närhet till natur, en slags frihetskänsla bort från storstadsträngslet med 

ett tillräckligt lugn och god grannsamverkan. Ett område där många har valt att spendera 

flera år, flera generationer. Och hur bemöts vi boende? Med ett stambyte av ett oseriöst 

företag som bryter mot lagar och ej utför arbetet korrekt. Ockerhyror. Kvartersvärd som 

ignorerar allt som har med säteriet och göra, och i bästa fall åtgärdar fel i sista minut 

eller har en tråkig attityd och vill inte förbättra. Detta har resulterat i en ökat brottslighet 

i området och ingen, varken hyresgästföreningen, Förbo eller ni som kommun har lyss-

nat på oss eller försökt lösa problemet som konstant växer. Istället ska ni bygga, ta bort 

alla våra parkeringsplatser för att de nya boende ska ha tillgång till en enskild parkering, 

utsätta oss boende för en byggarbetsplats som aldrig tar slut. Ska man inte värna om det 

som redan finns? Eller när tog pengar över mänskliga rättigheter/människans välmåen-

de? Är detta en framtid vi vill ha? En framtid för våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn 

osv, att vi alltid kan trampa ner dom mindre människorna, de som kanske inte är födda 

på ett silverfat, dom som har kämpat? Trodde vi år 2021 under en pandemi skulle ha 

bättre förstånd. Hur mycket kommer detta inte påverka redan existerande boende? Hur 

ska det smala körfältet klara av mer press? Asfalten som ligger där idag klarar inte av 

existerande tryck, då vägen har blivit lagad flera gånger, utfarterna är inte optimala då 

man ej har bra översikt över kommande trafik både höger och vänster. Det nya huset 

som byggdes skapade en "bula" på vägen, dom ser inte om någon kommer när dom väl 

står med nosen vid utfarten. Lastbilar/större fordon kan ej mötas, samt blockerar utfarter 

och bussens framkomlighet, finns ett övergångsställe (ETT), det finns skolor, barn och 

äldre i området som inte har den möjligheten eller förståelsen över rörande fordon. 

Självklart kommer redan för dyra hyror och annat att öka för att kunna bidra till detta 

bygget. Denna illusion ni skapar, allt ser alltid bättre ut på bild än i verkligheten. Rädda 

det ni kan istället för att förstöra, stoppa vansinnet. Tror ni vildlivet kommer trivas? 

Alla djuren i naturen, som man kan skåda och betrakta. Ska vi döda allt liv som ett slags 

virus? Bygg där det finns plats, bygg i industriområdet, omvandla de förfallna ytorna 

som redan existerar. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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29. Boende Rönngården, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Stort nej till fler bostäder. Rusta istället upp området och grönskan som vi har. Gör en 

liten park. Bättre återvinningsstationer. En bättre liten affär. Parkeringsplanen låter inte 

rimlig för oss som redan bor här. Barnfamiljer, äldre, sjukskrivna eller bara "vanliga" 

vill ha sina parkeringar nära som vi har. Häller inte rimligt att slänga in mer bostäder 

innan det blir ordning på det som är just nu. Mycket nedskräpning, förstörelse och 

kriminalitet just nu. Innan säteriet börjar lika Biskopsgården så hoppas vi boenden att ni 

tänker om. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

30. Boende Bokgården 24, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Behåll Säteriet som det är! Vi vill inte ha fler lägenheter, spelar ingen roll om det är 

hyres eller bostadsrätter! Vi vill inte bli av med våra parkeringsplatser p.g.a. lägenhets-

byggen, vi vill inte bli av med våra gröna områden! INGEN AV OSS SOM BOR I 

SÄTERIET VILL DET HÄR! Lägg ner alla planer på att utöka området! Sämsta idéen 

nånsin! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

31. Boende Ekgården 5, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Jag tycker att området som det är nu redan är för mycket. Man känner sig det inte 

minsta säker på Säteriet, med stölder, bråk och okända människor som tycker i dörrarna. 

Har bott här i 50 år och varit stolt över att bo här. Man visste förr vilka som bodde i 

området nu vet man inte ens vilka grannar man har. Området har redan blivit tillräckligt 

förstört av all förtätning här. Man flyttar hit för att man vill ha det lugnt och komma 

nära naturen. Förstår verkligen inte ens hur ett förslag kan komma så här långt Det 

kommer bara värre och värre förslag. Senast var det en väg som skulle gå från Säteriet 

genom kyrkan ner till Mölnlycke. Man förstår verkligen inte hur ni tänker? Hoppas 

verkligen ni inser vad ni förstör om det här går igenom. Jag finner inga ord och hoppas 

kunna bo kvar här även i fortsättningen. Det här var inte vad jag ville att mina barn 

skulle växa upp i. Jag har alltid känt en trygghet och gemenskap här All trygghet och 

gemenskap är så gott som borta och då vill ni förvärra det ytterligare. Tycker dom som 

lagt fram det här förslaget borde skämmas. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

32. Boende Ekgården 11, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Man flyttade hit till säteriet för det fina grönområden som både finns runt om och 

emellan detta vill ni förstöra nu genom att göra det trångbott och med ännu mera trafik 

så barna ej kan ta sig på ett säkert sätt fram och tillbaka till skolan.... Det räcker med det 

som redan är byggt här uppe. 

 Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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33. Boende Grangården 1, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Se till att garantera goda och möjligheter till närliggande parkering för alla boende i 

Säteriet. Se till att behålla tillgången till hyresbostäder. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

34. Två boende Grangården 3, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Säteriets bostadsområde i Mölnlycke - Vi har bott på Säteriets bostadsområde under 

lång tid och våra barn har växt upp här.  De nya byggplaner som nu föreslås skakar om 

oss i grunden och gör att vi känner oss otrygga och åsidosatta av det bostadsbolag som 

så starkt talar om trivsel och trygghet. 

Jag vill beskriva våra tankar utifrån 4 aspekter: 

-       Situationen för oss som bor här nu 

-       Trafiksituationen i dagsläget 

-       Naturen 

-       Bristen på helhetssyn 

Vi som bor här - sedan 2008 har en renovering av hela området pågått och den är nästan 

klar nu 2021. Det betyder att vi bott i en byggarbetsplats i 13 år. Under denna period har 

även Säterigården kommit till, ny förskola, reparationer av Säteriskolan, ny lekplats på 

Nedergårdarna m.m. Samt områdena Ekdungen och Tallspinnaren + Attendos nya 

äldreboende som blir klart i höst. Vi är knappast ensamma om att vara byggtrötta. 

Byggnation skapar stress. Det är många jobbiga ljud, vid sprängning, pålning och 

massor av andra maskiner. De lägenheter vi hyr är vårt hem och ska vara vår trygghet. 

Att ständigt störas av buller och förändring skapar otrygghet och ohälsa. Säteriets 

bostadsområde har i grunden 732 lägenheter, nu har Ekdungens 40 lägenheter och 

Tallspinnarens 51 lägenheter kommit till, alltså en förtätning med 91 lägenheter. Det 

märks idag, då trafiken ökat och det finns vissa spänningar i området. Detta tar tid, att 

smälta samman till ett nytt område, så att det inte istället uppkommer en VI och Dom 

mentalitet. Det skapas redan nya facebook grupper för kamerabevakning och portlås. Vi 

behöver lugn och tid att växa in i det område som skapats. . Att i detta läge marschera 

på och bygga 300 nya lägenheter är tanklöst och feltänk. 

Att sänka standarden för hyresgäster genom att ta bort de parkeringsmöjligheter som 

idag finns både i parkeringshus och på parkeringsytor och omvandla det till parkerings-

tillstånd. Var ska vi parkera? Ett bostadsområde är inte ett affärscentrum, där man så 

effekt som möjligt vill utnyttja parkeringsplatser. Att ha en fast parkeringsplats är en 

trygghet och praktisk förutsättning. Att i detta läge prata om miljöhänsyn och kollektiva 

lösningar, skorrar falskt. Det vore väldigt bra med bilpool, bättre kollektivtrafik, 

cykelpool m.m. men inte för att man tagit bort de parkeringar som finns och därför gör 

det svårt att äga en bil som boende i hyreslägenheterna. Redan idag har personer i 

Säteriområdet närmare 100 bilar färre per 1000 invånare än vad övriga Mölnlyckebor 

har. Åldersprofilen är ganska ung i Säteriområdet, med många barnfamiljer och då 

behövs ofta bil. 

Trafiksituationen idag - Vi har bott på en Nedergård tidigare, men bor nu på 

Grangården, där vägen tidigare tog slut. Det var med andra ord en väldigt lugn 

trafiksituation. Efter Ekdungens tillkomst har det blivit en genomfartsled, det körs med 

hög hastighet och är ofta parkeringskaos vid Grangården. Ekdungen har också en utfart 

nära platåvägen. Det gör att från Säterigården och mot platåvägen finns det idag 5 

utfarter från parkeringar och Ekdungen, innan platåvägen och sedan en ny påfart 
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mittemot från Tallspinnaren.  Detta märks särskilt när många ska lämna och hämta barn 

på Säteriskolan. Platåvägen är en återvändsgränd (en säckstation precis som Göteborgs 

järnvägsstation). Denna lösning tål inte så mycket mer trafik för att bli ohållbar. Hur 

tänker man sig att lösa detta. Jo, ta bort parkeringshusen för de som bor i Förbos hyres-

lägenheter. Att Härryda kommun saknar en parkeringsnorm, verkar vara ett sätt att trolla 

bort den trygghet som en förhyrd parkeringsplats innebär.  Vad jag förstod ska de nya 

lägenheterna få parkering, men vi gamla hyresgäster bli av med parkeringar, vilket 

verkligen kan skapa motsättningar i området. 

När det gäller kollektivtrafiken så skulle den behöva öka i turtäthet upp till Säteriet (inte 

bara vid gamla Boråsvägen). Men samtidigt vill man bygga ut cykel och gångbana och 

utforma platåvägen så att den inbjuder till lägre hastigheter. Hur går detta ihop med 

kanske 600 boende mer än idag. 

Naturen - Förbo skriver i informationsblad till oss boenden att: ”De grönytor vi vill 

bygga på är ytor som vi ser inte används idag, utan som snarare upplevs som otrygga 

platser.” Detta har jag mycket svårt att se och tro på. Det har huggits ner enorma 

mängder av träd i Säteriområdet under en lång period. Innan Ekdungen byggdes var 

hela den gamla parkeringsplatsen ett virkesupplag för alla träd som huggits ner för 

Ekdungen området och mellan Säteriområdet och Boråsvägen. Detta har medfört en 

förfulning och att vi hör motorvägsljudet. Vid ett Förbomöte på församlingshemmet 

hörde jag att boenden på Rönngården (alltså längst bort från vägen), nu kände sig störda 

av ljudet från motorvägen. Detta område är inte Förbos utan kommunen och efter att de 

haft projekt med bökande grisar, så skulle nya träd planteras, men inga träd har plan-

terats eller stubbar tagits bort. Nu växer sly och marken har fortfarande sår av skogs-

maskiner. Detta är inget trevligt och tryggt område. Jag har även stött på råttor. Det 

område som Förbo nu pratar om som oanvänd grönyta som upplevs otrygg, är några 

små kullar med några få fina träd. De ger ett lufthål åt området och skapar en naturlig 

blickpunkt och harmoni. Något vi verkligen behöver efter den massiva trädslakt som 

området varit med om. Det räcker inte att det finns fina vitsippsbackar nedanför skolan. 

Området behöver ett andningshål i mitten. 

Helhetssyn - (ju fler kockar desto sämre soppa) Det verkar inte som om Härryda 

kommun har någon helhetssyn på vad man vill göra med Säteriområdet. Det känns som 

om man på kommunkontoret sitter och leker SIM city med våra hem och vårt liv. På en 

bild såg jag något som såg ut som en stadsgata med höga hus tätt inpå vägen och 

varandra. Det känns som om man glömt bort det man hela tiden skryter med, närheten 

till naturen. Men var tar den vägen i denna förtätningshysteri. Jag läste på Härryda 

kommuns hemsida att man planerade en ny förskola i området, men det byggdes ju en 

stor förskola vid Tallgården när man skrotade den gamla lilla. Om man nu bygger så att 

man behöver fler förskolor, behöver man då inte en större skola. Man kommer i höst att 

ha två äldreboenden i området, var ska deras besökare kunna parkera? Har man koll på 

om infrastrukturen håller för alla ytterligare byggen. Vi har fått långsammare vatten och 

långsammare internet. Finns det någon som har helhetsansvaret? När olika parter ska 

samverka (kommun, Förbo, bostadsrättsföreningar m.fl.) krävs ett tydligt helhetstänk 

och ansvar. Vi har erfarenhet av snöskottningskaos när det ena området stänger för det 

andra. Och vi som hyresgäster får skotta fram till färdtjänsten (eftersom alla byggt för 

vallar för varandra). Håller man på att förstöra de värden som finns i området? Är vi fel 

socioekonomisk grupp som bor här? Vill ni bli av med oss, genom att göra det otryggt, 

ogästvänligt och knökfullt. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

35. Boende Rönngården 9, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Jag är inte nöjd med detta plan p.g.a. att det är inte rättvis att de som nyboende kommer 

att ha mer utrustning än vi som är här för länge sen. Miljö, säkerhet mot (kriminalitet), 

parkering är de viktigaste för oss. Hoppas att ni kan ändra på planen så att alla bli nöjda. 

Jag rekommenderar att ni kan bygga ett p-hus med många planer istället gör en av 

bostäder. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

36. Boende Aspgården , skrivelse inkommen 2021-05-30 

Jag håller inte med planen att bygga nya bostäder i området eftersom det inte servera 

invånarna i området, miljö och ökar trafikproblemet, särskilt frånvaron av en privat park 

nära lägenhetsplatserna. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

37. Boende Grangården 2, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Vi anser att byggande av bostäder är bra och välkommet i säteriet. Dock måste 

parkeringsfrågan lösas på ett tillfredställande sätt för befintliga och nya boende. Av de 

scenarier som beskrivs i Parkering- och mobilitetsutredningen ser vi endast scenario 1 

som möjlig. Vi vill också framföra önskan om att en ny kompletterande studie görs av 

parkeringssituationen, då studien är 3 år gammal och data enbart inhämtat på två 

vardagar och två helgdagar. Tiderna borde även väljas med mer anpassning till vad 

boende har för behov av sina parkeringar (mer om det längre ner), förslagsvis kl. 00 för 

att kolla "kvällstid/nattetid". Då tror jag absolut att ni hade fått mer korrekta siffror. Jag 

anser att den data er studie ger visar en skev ögonblicksbild. Vad som är viktigt och 

framgår av studien är att ALLA parkeringsplatser är i dagsläget uthyrda, och kö finns. 

Sen om man väljer ett tak på två platser per hushåll, det låter ju rimligt, men hade i sig 

inte frigjort så många platser. Det talar ju för att vi som bor här känner ett behov att ha 

parkeringsplats. Vi som bor i säteriet har tyvärr inte nödvändigtvis jobb i Mölnlycke. 

Det är många av oss som inte har jobb mellan 8 - 17. Vilket i sig låter bra när det 

diskuteras tillståndsparkering, men blir ett straff och enorm stress för de som har oturen 

att ha skiftjobb och sluta jobbet "sist" och stå utan parkering. Flera av de boende här har 

just sådana yrken, inom matvarubutik, industri, omsorg, lokalvård eller vid flygplatsen. 

Där är det inte ovanligt att sluta jobbet vid 22 eller 23. Eller vara på plats 06 före vettig 

kollektivtrafik är igång. Vi som bor i en förort till Göteborg jobbar oftast någonstans i 

grannstaden, eller ännu längre bort och har bosatt oss utanför staden av olika skäl. Vi är 

beroende av bil för att få liv att gå ihop med hämtning och lämning av barn, udda 

arbetstider och fritidsaktiviteter. Vi anser att det är fel väg att gå att tvinga bort 

bilägande i kranskommunernas redan befintliga bostäder. Att det byggs så i nybyggen är 

i sig inget dåligt, men vi som har aktivt valt att bo här ska inte straffas eller behöva stå 

utan möjlighet att ta sig till jobb. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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38. Boende Aspgården 6, skrivelse inkommen 2021-05-30 

Vad är syftet med att bebygga mer i ett redan tättbebyggt område? Varför väljer man 

just Råda för att skapa en så märklig och trång boendemiljö? Det finns andra ställen att 

bygga på med bättre plats. På vilket sätt ökar det servicen att bygga fler bostäder? Jag 

kan inte se något som ökar servicen. Eftersom det är ca 750 - 800 hushåll idag så borde 

servicen redan finnas. Hur kom man på tanken att bygga förtäta området än mer? Det 

blir inte alls bra, redan nu är det problem där boende inte kan sköta sig. Återvinnings-

stationer och sopstationer är hemska och skräpiga flera gånger i veckan. Detta drar till 

sig skadedjur som i sin tur sprider sjukdomar. Inbrott och förstörelse i garage och på 

uteparkeringar. Kan detta inte fungera nu, hur ska det då fungera med fler boende? 

Varför åtgärdar Förbo inte de problem som finns? Ett annat problem är vägen in och ut i 

området med bara en in- och utfart, en återvändsgata. Hur är det tänkt att fungera med 

ännu fler boende och ännu fler bilar? Belastningen på Platåvägen kommer ju att bli 

värre än idag. Finns det planer på genomfart och i så fall var? Det finns inte något med i 

detaljplanen om detta vilket är en viktig del i ett bostadsområde. Och vart har 

parkeringsplatserna tagit vägen? Vad är lösningen på det problemet? Det är självklart 

viktigt att ha ett alternativ för hyrda parkeringsplatser. Det fungerar inte med 

parkeringstillstånd och leta parkering varje kväll och vad gör man om det inte finns 

någon ledig plats? Det är inte bra varken för de boende eller miljön att köra runt och leta 

parkering. Många av oss har inte bilen för nöjes skull utan den är nödvändig. Det ser 

mycket tättbebyggt ut enligt planritningen, hur långt är avståndet mellan husen? Och att 

ta bort grönområdena är ju bedrövligt. Det är väldigt viktigt att ha träd och grönska i 

boendemiljöer. Dessa grönområden som försvinner är ju så viktiga för både människor 

och djur. Vi bor ju inte i en storstad, vi som bor här har valt att bo nära naturen. Detta 

tar ni bort i det planerade planförslaget. Det totala intrycket av planeringen att bygga ca 

300 nya bostäder är mycket negativt. Det ser fruktansvärt ut. Vi människor behöver 

grönska och natur omkring oss och en hel del av det försvinner i dessa byggplaner. Det 

som varit en viktig del av boendet på Råda, Säteriet, har varit både området och 

utemiljön. Detta kommer att förstöra Säteriet. Beskrivningen av placeringen är 

missvisande, ett misstag eller medvetet. Placeringen av nybygget enligt kartan är mellan 

Ekgården och Rönngården på ena sidan samt Aspgården och Björkgården på motsatta 

sidan. Säteriskolan ligger ju i slutet av Platåvägen med gårdarna på respektive sida om 

Platåvägen. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

39. Boende Aspgården 6, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Hur kan man kalla Säteriet för en stadsdel? Det är en mycket märklig beskrivning av 

Säteriet. Och en olämplig plats för mer bebyggelse. Det finns andra ställen att bygga på 

med bättre plats. Att bygga fler bostäder i ett redan tättbebyggt område är inte vettigt. 

På vilket sätt ökar det servicen att bygga fler bostäder? Jag kan inte se något som ökar 

servicen. Eftersom det är ca 750 - 800 hushåll idag så borde servicen redan finnas. Det 

blir inte alls bra, redan nu är det problem där boende inte kan sköta sig. Återvinnings-

stationer och sopstationer är hemska och skräpiga flera gånger i veckan. Detta drar till 

sig skadedjur som i sin tur sprider sjukdomar. Inbrott och förstörelse i garage och på 

uteparkeringar. Kan detta inte fungera nu, hur ska det då fungera med fler boende? 

Varför åtgärdar Förbo inte de problem som finns? Ett annat problem är vägen in och ut i 

området med bara en in- och utfart, en återvändsgata. Hur är det tänkt att fungera med 

ännu fler boende och ännu fler bilar? Belastningen på Platåvägen kommer ju att bli 
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värre än idag. Finns det planer på genomfart och i så fall var? Det finns inte något med i 

detaljplanen om detta vilket är en viktig del i ett bostadsområde. Och vart har 

parkeringsplatserna tagit vägen? Vad är lösningen på det problemet? Det är självklart 

viktigt att ha ett alternativ för hyrda parkeringsplatser. Det fungerar inte med 

parkeringstillstånd och leta parkering varje kväll och vad gör man om det inte finns 

någon ledig plats? Det är inte bra varken för de boende eller miljön att köra runt och leta 

parkering. Många av oss har inte bilen för nöjes skull utan den är nödvändig. Det ser 

mycket tättbebyggt ut enligt planritningen, hur långt är avståndet mellan husen? Och att 

ta bort grönområdena är ju bedrövligt. Det är väldigt viktigt att ha träd och grönska i 

boendemiljöer. Dessa grönområden som försvinner är ju så viktiga för både människor 

och djur. Vi bor ju inte i en storstad, vi som bor här har valt att bo nära naturen. Detta 

tar ni bort i det planerade planförslaget. Det totala intrycket av planeringen att bygga ca 

300 nya bostäder är mycket negativt. Det ser fruktansvärt ut. Vi människor behöver 

grönska och natur omkring oss och en hel del av det försvinner i dessa byggplaner. Det 

som varit en viktig del av boendet på Råda, Säteriet, har varit både området och 

utemiljön. Detta kommer att förstöra Säteriet. Beskrivningen av placeringen är ju inte 

heller korrekt. Placeringen av nybygget enligt kartan är mellan Ekgården och Rönn-

gården på ena sidan samt Aspgården och Björkgården på motsatta sidan. Säteriskolan 

ligger ju i slutet av Platåvägen med gårdarna på respektive sida om Platåvägen. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

40. Boende Nedre Solstensvägen , skrivelse inkommen 2021-05-31 

Hur tänker kommunen kring skolor? Vi bor vid solsten och min son kom in på reserv-

plats på Säteriskolan i höstas, trots att vi bor nära, det är alltså redan platsbrist i nuläget. 

Och förskolorna är fulla och syskon tvingas gå på olika förskolor. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

41. Boende Bokgården 4, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Säteriet är idag redan ett trångbott område som det är, har man ens beaktat att det bör 

finnas en boendekvalitet i området och då inte bara inne i lägenheterna?  Det finns idag 

fina små grönområden som boende idag nyttjar men som kommer att försvinna, så 

också områdets charm vilket är oerhört tråkigt. Jag som boende trivs i området men har 

en oro att den här labyrintbyggnationen i området kommer göra att många funderar på 

att flytta någon. annanstans. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

42. Boende Björkgården 5, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jag tycker absolut inte att det ska bli mera lägenheter på Säteriet. Bor redan för många 

här. Kommer att bli rena ghettot med våld m.m. Jag har bott här i 49 år och jag kommer 

inte att bo kvar här i så fall. Bygg i Härryda för där finns ju ingenting, inte ens nån affär. 

Ni som planerar och bestämmer, ni får tänka om. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

43. Boende Aspgården 10, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jävligt dålig idé. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

44. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Så vart ska man kunna parkera sin bil då hade ni tänkt??  Bygg inge mer på 

Säteriet!!!!!!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

45. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Tycker att man inte har fått ta del av denna information av Förbo i tid för att ha en 

möjlighet att komma tillbaks med Synpunkter men man kommer troligtvis att påverkas 

av detta och 'gillar inte läget' då man tyvärr Ej är informerad. Vill förstå att allt är tänkt 

på och att man meddelat detta för att man ska tycka att detta är OK. Tack för 

förståelsen, ville endast kommentera och tycka till. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

46. Boende Aspgården 4, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Huvudlöst hänsynslöst handlandande mot nuvarande och framtida hyresgäster. 

Jag är inte nöjd med Förbos planer på att förstöra miljön på Säteriet med ny bebyggelse 

som Ni visst kallar förtätning. Det är ren förstörelse av boendemiljö och trivsel i hela 

bostadsområdet. Ännu värre är att enligt vad som framgår av informationen hitintills, 

kommer många bilägare att få göra sig av med sina bilar, vilka de i dagens läge behöver 

för att intjäna sitt uppehälle. Detta avser behovet av att kunna parkera sin bil nattetid. 

Redan idag är det svårt att få fast parkeringsplats för bilarna. I samband med nybyggna-

tion och med borttagning av idag befintliga garage både på övergårdarna och under-

gårdarna och dessutom minst 300 nya hushåll, kommer det att bli ett totalt kaos för 

samtliga bilägare. Vad jag kan förstå, skulle i framtiden ingen få fast parkeringsplats. 

Utan få ett tillstånd att parkera på området I DEN MÅN MAN TILL ÄVENTYRS 

SKULLE HITTA EN LEDIG PLATS. Skulle man inte hitta någon plats, blir man 

tvungen att parkera långt härifrån och kanske ta taxi hem. Även nästa dag får man 

kanske ta taxi tillbaka till bilen. JAG TROR INTE EN SEKUND PÅ ATT FÖRBO 

SKULLE BEKOSTA DESSA RESOR. Från början skulle alla nybyggda hus få 

bilparkering i bottenplanet, men vad som kan utläsas i senare byggplaner, skulle bara de 

nybyggda husen bakom ASPGÅRDEN 3 – 5 få parkeringsgarage i bottenplan.  

Parkeringsfrågan har över huvud taget behandlats bedrövligt. Bara den sak att den 

utretts genom en kontroll av tomma platser dagtid och sedan säga att platserna ska räcka 

till i framtiden TROTS ökat antal hushåll, får en att undra om man måste vara 

intelligensbefriad för att jobba på Förbo. (Att förmodandet inte gäller politiker, beror 

enbart på att enligt skrivningen på kommunens hemsida framgår att det är FÖRBO som 

helt och hållet ligger bakom dessa bisarra byggplaner. Dessutom kommer befintliga 

lägenheter på området att få markant försämrad miljö, då en ny väg ska anläggas utanför 

fönstren på husraderna närmast Platåvägen på Övergårdarna resp. Undergårdarna. Det 

framgår inte hur långt från fönstren nya vägarna ska gå. Är avgaserna nyttigare nu än 

tidigare? Hela boendemiljön kommer att starkt försämras mot nuvarande, vilket man 

inte behöver ha någon högre intelligens för att fatta. Både politiker och FÖRBO- 

anställda begriper det nog också. Mitt förslag är kort och gott; LÄGG NER DESSA 

PLANER FORT. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

47. Boende Rönngården 37, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Fler hyresrätter behövs inte bostadsrätter! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

48. Boende Bokgården 1, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Låt oss behålla våra parkeringsplatser utan förändringar. Ett samhälle vinner aldrig på 

att bygga i ett område utan att ta hänsyn till dem boendes åsikter! Bygga p-hus så att 

boende på säteriet får sina parkeringsplatser längre bort, med mera, är EJ nödvändigt. Ni 

fokuserar enbart på att bygga, när vi redan med antalet i säteriet/Mölnlycke fått ökat 

kriminalitet (ex inbrott). Ohållbart att bygga när det redan är trångt och även respektlöst. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

49. Boende Råda Torg 6, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Vad jag förstår ska nybyggnationen nå fram till befintlig bebyggelse med ett avstånd på 

15 m. Därtill ska de nya byggnaderna vara 1,15 till 2,46 m högre än de befintliga. Dock 

ska övre planet vara indraget 2 m. Jag anser att man inte ska ha ett "provokativt" 

byggande, med hänsyn till hyresgäster i de befintliga byggnaderna. Man borde kunna 

utnyttja området bättre och inte bygga så högt, och så tätt inpå befintliga byggnader. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

50. Två boende Tallgården 2, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Säteriet är tätbebyggt som det är, med otrygghet som resultat, det måste Ni väl också 

märkt. Ni vågar ju inte ens ha Ert kontor här. När det gäller parkeringarna så är det 

under all kritik att ens fundera på att ta bort dessa, tänk att kanske behöva gå ett par 

kilometer i mörkret kl. 4 på morgonen för att ta sig till jobbet, och inte vet man om bilen 

står kvar eller kanske sönderslagen. Stoppa detta bygge. Satsa hellre pengarna på 

kameraövervakning, portlås på entrédörrar, fler gallerburar i garagen och mer belysning 

för ökad trygghet 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

51. Anonym, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Sluta o bygga (arga smiley)  

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

52. Boende Tallgården, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Har bott på säteriet i över 30 år och har trivts jättebra, framförallt p.g.a. av mkt natur 

och grönområden runt knuten. Nu ska det byggas 300 nya lägenheter på våra fina 

grönområden mellan övre och nedre gårdarna. Många som bor här gör det för man vill 

inte på mitt i en stad, vi har tillgång till egna p-platser nära vilket är också en anledning 

till att många bor här. Med det nya bygget kommer vi förlora våra p-platser och i 
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framtiden får vi betala för boendeparkering utan garanti att få tillgång till en plats. Vi 

kommer ju också konkurrera om parkering med dom som arbetar i området. Brottslighet 

i området har ökat kraftigt den senaste tiden och många känner sig väldigt otrygga 

redan. Hur kommer det då bli med ännu fler boende och hur otryggt blir det när man 

blir tvungen att gå långt från parkering till sitt hem. Jag är själv reumatiker och mkt 

beroende av min bil, jobbar mkt kvällar och helger och att pendla med buss fungera inte 

för mig. Och jag skulle antagligen inte kunna åka och handla mat utan behöva handla 

online och få maten hemkört och det kostar pengar. I mångas tycke blir vi som är 

hyresgäster blir bortprioriterade och överkörda för penningstarka köpare. Tyvärr 

kommer många inte ha nåt annat val än att hitta annat boende och därmed kanske även 

flytta från kommunen. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

53. Boende Rönngården 26, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Jag vill lämna följande synpunkter i rubricerat ärende: Jag har haft ett avtal med Förbo 

sedan 1997 om att hyra en p-plats. Detta avtal avser Förbo att ensidigt säga upp vilket i 

sig är häpnadsväckande. Dessutom avser man att göra det utan att ha ett fastställt 

alternativ på plats som hanterar de parkeringsproblem som kommer att uppstå när 4st p-

hus kommer att rivas. Det går ej att utläsa ur planhandlingarna några bindande 

åtaganden för Förbo att lösa dessa parkeringsproblem. Det verkar som om Förbo helt 

ignorerar dom befintliga hyresgästerna i detta fall. Man kan bara konstatera att den 

”exploatörsdrivna planprocessen” inte bevakar kommuninnevånarnas intressen i 

tillräcklig grad utan tenderar mest att gynna fastighetsägare/exploatörer. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

  

54. Boende Grangården 33, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jag tycker att man inte kan förtäta mer på Säteriet, det måste finnas någon annan mark 

än våra parkeringar och garage. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

55. Privatperson Rönngården 4, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jag tycker det är orimligt och näst på orättvist att vi som redan bor på säteriet ska 

behöva köpa p-tillstånd. Jag som säkert många andra känner osäkerhet i att inte bli 

garanterad en p-plats, alla kan ej samåka med sin partner eller annan granne och vissa 

hushåll har fler en än bil för det behövs. Då tycker jag att ett p-tillstånd inte är någon 

höjdare, speciellt inte när de kommer bli en bra bit från sitt hem heller. Tänker på dem 

som redan i nuläget precis som mig har en hyrd p-plats, alla har inte hälsan i behåll. Då 

vi är många som redan bor i säteriet känns det mer tryggt och säkert att ha sin egna plats 

nära sin bostad. Jag som jobbar natt vill INTE gå ensam bort till en parkeringsplats som 

ligger långt bort. Jag är nöjd med min, lagom avstånd då jag ska gå när det blivit mörkt. 

Tycker också att man ska sätta upp någon slags övervakning alternativt säkerhetsvakter 

som rör sig runt säteriet och visar sig då det varit mycket inbrott, stöld m.m. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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56. Boende Råda Portar, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jag skulle gärna vilja se vad för åtgärder som planeras för att minska bullernivån förr 

oss som bor på Råda Portar till följd av den ökade trafikmängden som kommer att bli. 

Hur kommer ni att tillse att de utfarter från Råda Portar kommer att utformas så att den 

ökade trafikmängden ej medför att det blir svårt för de om vill köra ut på gamla 

Boråsvägen mot Göteborg. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

57. Boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Hoppas verkligen att ni tänker om flera gånger när det gäller vägar och ännu mera 

lägenheter. Det är redan för jävligt här så nu får det fan vara nog!!!!kommer att bli ännu 

mera våld och här bor många barnfamiljer som inte vågar släppa ut sina barn!!!! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

58. Boende Rönngården 6, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Det är för mycket, för många människor. Nej tack, vi lever i en pandemi. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

59. Två boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Nu får det vara nog! Vi flyttade till Mölnlycke för lugnet och den vackra naturens skull, 

men i snart 15 år har vi bott i/vid en bullrig dammig byggarbetsplats och bävar för det 

andra varvet, med stambyten på övre Säteriet. Nu vill Förbo förtäta ännu mer - riva 

parkeringsdäcken med intilliggande grönytor och uppföra 300 nya lägenheter (bostads-

rätter för de rika) och 10 000 kvm lokaler. Det känns vansinnigt och helt utan 

förankring i de boendes önskemål. 

Att anföra mot förtätningen är bland annat följande: 

1. Det blir helt enkelt för tätt: 

a) Hur skall stora räddningsfordon lätt kunna nå samtliga byggnader? 

b) Hur skall transporter med lastbil ske när det behövs? 

c) Var skall bussen gå? Många av de här boende - barnfamiljer, äldre och andra med 

stort behov av nära kollektivtrafik - är beroende av 605:an till Mölnlycke centrum. Det 

var illa nog när den slutade gå in till Göteborg, men som planritningen ser ut nu saknas 

sträckning för den helt. 

d) Kommer Säteriskolan att byggas ut för att kunna ta hand om alla nya barn i området? 

Om inte, hur löses då skolbussar? 

e) Hur skall snöröjningen skötas? Var skall den upplogade snön få plats? 

f) Var skall alla bilar, befintliga och tillkommande, stå och hur - under byggandet och 

efteråt? Hur löser "tillståndsparkering" behovet av skyddade garage? 

2. Resurser: 

a) Det är redan bevattningsförbud på somrarna, och det var det redan innan de nu 

uppförda nya bostäderna. Om vi inte ens får vattna på kolonilotterna och uteplatserna, 
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hur skall vattnet då räcka till ytterligare 300 nya hushåll och verksamheten i de 10000 

kvm lokaler? 

b) Kan avloppsledningarna och reningsverket hantera den kraftigt ökade mängden? 

c) Det är redan problem med sophanteringen med överfulla och skräpiga stationer. Hur 

skall det bli bättre med ännu fler hushåll? 

3. Trygghet: 

a) Hur skall tryggheten bli bättre med ännu fler hushåll och borttagning av fridskapande 

grönytor? Var finns de statistiska beläggen för Förbos påstående (i infobladet "Säteriet i 

ny kostym" i maj 2021) att dessa upplevs som otrygga och inte används? 

b) Vad innebär Förbos plan att "utspridning av parkeringarna ökar tryggheten"? 

c) Skall de som verkligen behöver bil men inte så ofta (och för vilka en bilpool inte är 

ett ekonomiskt/praktiskt alternativ), ständigt vara oroliga för vad som händer bilen om 

den står ute på gatan? Är det trygghet? Nu finns alternativet att ha dem i garage. 

4. Transporter: 

a) Exakt vad innebär Förbos planer på "alternativa transport- & leveranslösningar"? 

b) Skall en bilpool skapas här? I så fall behövs faktiskt fasta parkeringsplatser för dem. 

c) Fler hushåll = tätare busstrafik? Finns en plan hos Västtrafik? 

d) De boende här och de intilliggande villaområdena har redan, för flera år sedan, 

avstyrt de gamla planerna på en väg rakt igenom området och intill naturskyddsområdet. 

Finns det risk för att denna plan återupptas? 

5. Boendemiljö: 

a) Hur bidrar allt byggande och ytterligare förtätning till bättre områdes- & ljudmiljö? 

När skogen mellan Säteriet och riksväg 40 togs bort till förmån för lastbilsterminalen är 

motorvägsbruset en ständig plåga, jämte alla byggljud sedan snart 15 år. Vi orkar inte 

mer! Vad kan kommunen göra för att tillgodose vårt behov av lugn och ro? 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

60. Boende Aspgården 37, skrivelse inkommen 2021-05-29 

Jag har bott i säteriet i ca 10 år och sett hur det var innan ombyggnationen av området 

och måste säga att jag är mycket nöjd med resultatet. därför blir jag lite orolig när jag 

ser dem nya detaljplanerna. Jag förstår hur viktigt det är med bostäder i en växande 

grannkommun till Göteborg och förstår att säteriet är ett attraktivt område för 

nybyggnation. Däremot är jag rädd för att trångboddheten i området kan bli ett stort 

problem i framtiden vad gäller kriminalitet och kvalitet på området. Jag ser en risk att 

översynen över området minskar och ungdomar får en större möjlighet att bedriva 

kriminell verksamhet i området. Jag skulle vilja att ni ser över detaljplanerna ytterligare 

och se om det finns möjlighet att bygga färre lägenheter och istället ägna en del av 

fastigheten till att uppföra ett litet centrum som kan ge människor en anledning att vistas 

i området. till exempel med en pizzeria, café eller liknande. Säteriet fungerar just nu 

enbart som en anhalt mellan hem och centrum. det finns ingen anledning att vistas där 

just nu. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
 

 

Page 702 of 781



   

 

34 

 

61. Boende Rönngården, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Jag tycker att det är synd att det ska byggas nytt här uppe i grönområdet då det redan är 

trångt som det är, och arbetsplats har det varit här på säteriet ända sen 2009 som ännu 

inte är klart. Sen nu ett stort hus precis utanför vårat fönster där vi inte har någon utsikt 

mer än Sten och betong, och arbetsställning, och inte tala om allt oljud och buller, sen 

måste jag även få säga det att här uppe är det redan brist på säkra parkeringar, det som 

kommer att ske är att ju mer hus, ju mer människor, och ju mer människor, ju mer 

kriminalitet, om det finns resurser för att bekämpa kriminella aktiviteter, det tror jag inte 

på i dagsläget, men kan tycka att man kanske ska satsa på det istället för att bygga nytt 

och skapa oroligheter, tror inte att öka befolkningen är lösningen iallafall. Har idag 

Parkering med Gallerbur som gör att jag ändå känner mig ganska trygg med att bilen får 

vara ifred, men sen har vi dem stackars människor som har sina bilar ute, helt öppet så 

att vem som helst kan komma in och sabotera, göra inbrott. Jag känner ju att denna 

planen tvingar oss till att ställa ut våran bil till en osäker parkering, där den riskerar att 

bli skadad eller att vi får inbrott, tryggheten försvinner totalt, och vem står får dom 

kostnader som tillkommer med skadegörelse? Hälsningar en något irriterad invånare 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

62. Boende Rönngården 28, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Det går inte att undvika den otroligt stora besvikelsen som ligger som en dimma över 

Säteriet. Genom kontakt med mina grannar så märker jag att väldigt många är 

bedrövade över denna plan som i det största uppfattas som ogenomtänkt och som ett 

stort nederlag för vårt bostadsområde. Jag kommer själv bli drabbad negativt av det hela 

då jag i vardagen är väldigt beroende av att ha en garanterad parkeringsplats nära. 

såpass beroende att jag troligtvis inte kommer kunna bo kvar. Detta p.g.a. att jag är 

ensamstående mamma till ett barn med särskilda behov - barn som går i skola i annan 

kommun och min arbetsplats åt helt andra hållet. Att ta sig till bilen varje morgon är ett 

projekt i sig som kräver oändligt med energi. Och då har jag ändå parkering nära. Dock 

är jag lyckligt lottad att kunna välja att flytta och kan därav se en annan lösning på 

problemet. Mina synpunkter gällande det hela lyfter jag mest för alla dom som bor i 

Säteriet, trivs här och som inte har möjligheten att flytta. Alla dessa som tvingas köpa 

läget. Enligt min uppfattning så har man inte på riktigt satt sig in i de boendes situation. 

Det har de senaste månaderna varit väldigt stökigt i området. Det nyaste bygget 

Tallspinnaren har medfört ökad trafik på en redan högt belastad väg. Tydligt är att 

vägen inte riktigt klarat av det då det flertalet gånger har bildats stora potthål på vägen 

innan de första vägbulorna när man kör neråt. Lägg till alla transporter till byggnationen 

vid Rönngården. Med ytterligare 300 lgh kan man ju räkna med hur många fler som 

både kommer köra i området men också behöva att saker funkar rent generellt. Charmen 

med vårt område är inte 60-talshusen i långa, långa rader. Det är allt däremellan. 

Grönskan, alla ljuvliga vitsippor på våren. Djungeln av grönt på väg ner mot sjön. Rosa 

blommor på träden. Charmen är att barnskratten blandas med fågelsång.  Det naturnära. 

Utan dessa fria ytor kommer detta område förlora sin charm och själ. Det som gör det 

ok att bo i detta område som är kantat av dåligt rykte och hög kriminalitet - är just 

harmonin som omger det negativa. Hur grannar hjälps åt när det krisar. Själen. Detta är 

möjligt p.g.a. att vi är alldeles lagom många som delar på luften. Ju fler människor desto 

mer anonyma blir vi. Utan grannsamverkan har vi inte en chans.  

Sedan parkeringsfrågan - Här blir jag bara trött. Jag läste igenom samtliga utlåtanden 

som gjordes gällande parkeringar i samband med denna projektering. Hur det mätts hur 
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många bilar som stod parkerade vid olika tidpunkter för att skapa sig en bild av hur 

behovet såg ut. Som att lägga ett filter på sociala medier. Någonstans skymtar man 

något som skulle kunna antas för en sanning. Hade man verkligen velat få en klar bild 

av hur behovet såg ut så hade man kunnat få det - genom dialog. Försök till förståelse.  

Välkomna till verkligheten!! - Prata med dom som faktiskt använder sin bil. Jag vet med 

säkerhet att parkeringen ofta är helt tom - detta visar att samtliga bilägare ofta använder 

sina bilar. Sällan är den helt full - vilket hade varit fallet om folket inställde valde att gå. 

Något som är intressant och borde locka till nyfikenhet är det reella behovet. Hur de 

som bor här skulle svara på frågor som: Varför har dom bil?  Vad gör bilen viktig för 

dom? Vilka arbetstider har människorna som bor här? Hur lång tid skulle det kosta att 

pendla istället? Hur tungt är det att bära två kassar 500 meter extra? Hur många gånger 

måste den boende 70 plussaren stanna på vägen mellan sin parkerade bil tills att den är 

hemma om parkeringen var tvungen att ske i ”närområdet” istället då det inte fanns 

någon plats? Hur många föräldraryggar pajar av att bära tungt sovande barn 300 meter 

extra p.g.a. ingen parkering? Finns många liknande frågor man skulle kunna lyfta om 

man verkligen vill veta behovet av parkering. Tydligt är att det planeras utan tanke på 

de som måste leva i det helt utan att våga blotta sanningen utan filter. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

63. Boende Aspgården 4, skrivelse inkommen 2021-05-31 

Fick en smärre chock när Förbos byggplan dimper ner i lådan. Jag trivs oerhört bra här 

på Aspgården. Lite grönområde, inga höghus (vi bor ju på landet). Det är lagom 

gångavstånd till det mesta. Ja, lagom av allting. Säteriet är en bra plats. Alla har 

parkering. Barnen en fin lekplats. Inte nämnvärt med bilar på vår lilla gata. 

För några år sen byggdes det några längder köpelägenheter. Då togs ett skogsområde 

bort för det. Med det blev ett OK område. Smälte in. Sen byggdes dagis, helt OK. Sen 

byggdes ett hus på ett fint skogsparti som togs bort. Väldigt länge höll dom på med 

buller och sprängningar, och ett vansinnigt dammande och för att hålla dammet på plats 

satte dom plast runt hela huset. Men den mesta plasten lossnade av väder och vind. Så 

det slog om detta nästan ett år innan det blev klart. Men det var ett fint hus och det 

smälte också in, men på ett bra avstånd. Sen började det byggas ett äldreboende, men 

det är inte klart än. 

Men nu planeras det 300 lägenheter till. Det blir ganska många hus. Men att ta bort våra 

P-däck för att bygga dom är inte så klokt med tanke på nästa plan så att dom nya husen 

ska få parkering och vi gamla boende ska få hållas med tillståndsparkering. Inga egna 

platser. Så när man kommer hem från jobbet ska man leta efter en plats. Horribelt. Vadå 

platserna ska användas mer effektivt??? Sprida ut platserna?? Annat flöde?? Vaddå 

annat flöde. Ska vi som har bil inte veta var jag kan ställa mig när jag kommer hem??? 

Vänd på det hela, vill ni själva ha det så där ni bor?? Klart svårt för er att svara på, för ni 

har ingen aning om nånting. Har ni tänkt på att nästan alla har bil idag. Och sen det 

grönområde som finns kvar är en kulle med björkar som är underbart fint. Och varje 

höst är det en väldigt stor flock med starar som häckar i dessa björkar och har sina 

flockflygningar flera ggr varje dag under en lång period. Och sophanteringen här hur 

ska ni lösa det med 300 hushåll till. Att klämma hus mellan Aspgården upp till bilvägen 

är ungefär hundra meter. Har ni över huvud taget tittat på er plan??? Det blir så tätt att 

man ser in i varandras lägenheter. Att ha persienner nere året runt. Nej tack, ni är inte 
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för dom boende alls. Ni stressar upp folk. Och får folk att må dåligt. Att köra över folk 

helt på detta sett är elakt dollartänkande. 

När det byggdes var det tänkt för människor som inte har det så fett. Det är helt borta 

nu. Allmännyttan är glömt för pengahysterin. Jo, detta med att sprida ut parkeringarna 

för att få ett annat flöde och som ökar tryggheten. Är det flödet inplanerat i er 

byggplan?? Tror inte det. Och att bygga på detta grönområde som finns kvar. Hur kan ni 

säga att det inte används och att komma från boendedialogen från oss ni säger att vi 

upplever den som otrygg?? Det är upprörande att ni kommer med såna påstående och 

sen att det finns många grönytor kvar att njuta av här i området. Om ni tror det så har ni 

inte ens varit här uppe och sett hur här ser ut. 

Ni pratar om trygghet?? Att ha små trädlundar utanför fönstret är en trygghet och ett 

lugn. Att klämma in massa betongklossar där, inte en buske får plats ens. Det känns 

otryggt, oroande, vilset, nervöst. Det är illa. 300 lägenheter blir 600 personer. Om det 

bor 2 i varje lägenhet. Förstår ni? Rätt många. Snälla ni tänk igenom era planer och sätt 

er själva in i att bo i Betonggetton. Som sagt det är många faktorer som spelar in så 

förstår inte vårat Säteri. Att göra nya byggen med fler boende bör ni ju fört klara av det 

ni har. Ni har gömt er bakom pandemin, man har inte kunnat nå er.  Jag har ringt för att 

prata med er och dom på kundtjänst har sagt att dom ska meddela er detta och att jag ska 

bli uppringd. Icke har Förbo ringt upp. 2 ggr har jag försökt att nå er men ingen har 

ringt upp. Jag har ingen data, men blir hänvisad till detta. Det har ni ingen förståelse för, 

men för att inte brevet ska bli en följetång slutar jag här med att säga stoppa bygget. Ni 

drar bara igång en kopia av förorter som Bergsjön – Hjällbo – Hammarkullen. Och det 

är ghetton. Vill vi ha det i Mölnlycke – NEJ. 

Här finns många attraktiva marker runt Mölnlycke. I denna värld vi lever i idag ska ni 

då packa ihop oss som sardiner? FY SKÄMS 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

64. Boende Rönngården 5, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Jag är boende på säteriet och har varit det under många år. Jag anser inte att det kommer 

bli bra med 300 nya bostäder här uppe då det redan bor mycket människor här, det 

kommer öka trafiken kraftigt upp till säteriet. Det kommer bli trängre och den luftiga 

känslan som finns just nu kommer försvinna. Det har i nuläget skett händelser som gör 

att det är oroligt på säteriet, det är ökade inbrott, stölder och sabotage av bilar samt 

egendom. Hur är tanken att detta ska bli tas i tur med? Detta är väl något som måste 

redas ut istället för att öka befolkningen med 500+ utan att lösa de problem som finns i 

nuläget. Hur är tanken med parkeringar? Vi som har en fast parkering ska vi inte vara 

garanterade en parkering i framtiden? Jag och min sambo har i nuläget en parkerings-

plats i garage med en gallerbur och jag känner mig inte över huvud taget bekväm med 

att vår bil kanske ska stå långt ifrån oss och helt obevakad för div inbrott samt skade-

görelse så som slangning av drivmedel och skador i plåt samt lack. Jag vill kunna lämna 

bilen och känna att ingen kommer åt den och inte kan skada min privata ägodel. Om det 

skulle hända att det blir någon form av sabotage eller skadegörelse av vår bil vem står 

för det då? I mina ögon är det fel att ni tvingar oss bort från våra privata parkeringar 

som vi haft under flera år för att göra mer utrymme för mer boende och den säkerhet det 

ger oss och vår bil. Enligt mig kommer den härliga känsla som finns av säteriet att 

försvinna då man på detta lilla lilla yta ska trycka in fler människor bara för att det finns 

några gräsplättar kvar att bygga på. Man kan inte klämma in bostadshus. 
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

65. Boende Aspgården 25, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Stoppa projektet!! Rädda miljön; Bygg ej detta vansinnesprojekt!  Se till att vi kan 

parkera våra bilar även framgent på fasta platser. Gör inga nya vägar utanför husen 

närmast Platåvägen, som ger avgaser rakt in i bostäderna. Vi vill parkera på egna 

platser, och inte bara få tillstånd att parker OM vi mot förmodan skulle hitta en ledig 

plats. Bygg p-platser i botten på ALLA nya hus, och inte bara de vid Aspgården 3-6. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

66. Boende Grangården 2, skrivelse inkommen 2021-06-01 

"Visionen är att utveckla den attraktiva och centrala stadsdelen Säteriet" och pressa bort 

dom gamla hyresgästerna? Denna detaljplan säger jag skarpt NEJ till, finns andra saker 

som borde göras innan man bygger fler bostäder. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

67. Boende Björkgården 22, skrivelse inkommen 2021-06-01 

"Visionen är att utveckla den attraktiva och centrala stadsdelen Säteriet" och pressa bort 

dom gamla hyresgästerna? Denna detaljplan säger jag skarpt NEJ till. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

68. Boende Aspgården 29, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Jag tycker att det räcker med bostäder på Säteriet, tror inte att problemen blir färre när 

man bygger fler bostäder. Kommer inte att finnas några grönområden kvar det som 

Säteriet är känt för. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

69. Fem boende Säteriet, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Vi är många boende som börjar bli desperata kring Förbos planer för vårt område. Vi 

tycker redan att Säteriet börjar bli trångt, men det är inte det som oroar oss mest. Men i 

detta fall ska de nya bostäderna få parkering, men vi som redan är boende på säteriet får 

antingen ett p-hus eller så får vi köpa parkeringstillstånd. P-huset kommer byggas långt 

ifrån de flesta av oss och att köpa ett tillstånd utan garanterad parkering sätter många i 

stora problem. Vare sig vi har hälsan helt i behåll eller ej sätter detta stor press på oss. 

Under de senaste veckorna har brotten eskalerat på säteriet. Inbrott i lägenhet och 

garage, sabotage och stölder. Tätbebyggelse med ytterligare ca 600 boende i 300 lägen-

heter kommer driva upp kriminaliteten ytterligare här på Säteriet. Förbo hävdar att 

många på området vill äga sitt hem. Vi har aldrig hört någon nämna att de vill äga sitt 

hem på Säteriet. Förutom att man kanske vill äga lägenheten man redan bor i. Inte 

behöva flytta och köpa lägenhet på en trångbodd kulle. Förbo hävdar att vi inte är trygga 

i våra grönområden. Ja, belysningen är under all kritik omkring våra grönområden eller 

i området. När det är vackert väder ute så rör sig många ute. Men det är ju ungdomarna 

som förstör för oss. Förstör våra lekplatser och grönområden. Vi boende är inte trygga. 

Förbo kan inte ens sätta in kameror i garagen för att öka tryggheten p.g.a. många 
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inbrott. Istället för att förbättra våran möjlighet till trygghet så ska det sättas 300 nya 

lägenheter. Med det ca 600 boenden till. Vad är det som blir tryggare med att förstöra 

vår härliga miljö? Det finns absolut inget som talar för att någon skulle vara trygg med 

detta förslag. Jag har stora problem med att ta mig fram p.g.a. fibromyalgi och utmatt-

ningssyndrom. Min bil är min absoluta livlina då jag inte kan gå ordentligt eller ta mig 

fram kollektivt. Min parkering kommer att försvinna och därmed min trygghet. Att ha 

parkering på andra sidan i ett ev. p-hus är ingen lösning och att behöva leta parkering 

och behöva gå långt fungerar inte heller. Hur tänker ni? Hur ska ni lösa detta för oss 

som behöver ha bilen nära? Jag har idag en uteplats, då vill jag att mitt staket rivs och 

att jag kan använda min uteplats som parkering. Vi har ingen möjlighet att flytta. Att 

hitta bostad idag är svårt, vilket sätter panik hos många som nu längtar bort. Det är 

många jag pratat med som vill flytta om detta händer, men vart ska vi ta vägen? Bo på 

hem? Jag är 40, jag har många år kvar där jag vill kunna leva med min dotter. Snälla! Vi 

vädjar till er att tänka om! Säteriet är en kulle i Mölnlycke, ingen stadsdel  

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

70. Boende Disponentvägen, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Planerna på att bygga mer kring säteriet gör området mindre attraktivt och tar bort en 

del av det härliga grönområdet. Det som nu gör Säteriet trevligt och fint. Dessutom tas 

det bort nära och bra parkeringsplatser för de hyresgäster som redan bor där. Även för 

resterande Mölnlyckebor som promenerar runt för det fina grönområdet påverkas. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

71. Boende Björkgården, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Helt vansinnigt att bygga ännu mer på säteriet. Kommunen vill ta bort alla våra grön-

områden i kommunen. Säteriet har idag en stämpel på sig sen 80-talet och jag lovar den 

finns kvar. Det kommer inte bli bättre med bostadsrätter då kommer klasskillnaden in. 

Dessutom parkeringsplatser till alla som har bil? Utfarten här är problem idag. Ännu 

mer skolor som ställer till problem, räcker det inte med dom som finns och skapar stora 

problem för boende i området. Man lägger inte skolor så nära bebyggelse. Vi som bor 

på säteriet har stora problem med ljudnivån på barna. Alla jobbar inte och kan komma 

ifrån under dan. Ingen vill ha tätbefolkning, det är ju därför dom flyttar ut från stan. Det 

Mölnlycke jag växte upp med är ett minne här finns inget som är sig likt. Tillochmed 

våra skogar får inte vara ifred utan det ska va gångvägar. Svampställena försvinner. 

Finns det inga andra platser ni kan fördärva. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

72. Boende Törnrosvägen, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Har inte pandemin fått styrande i kommunen att inse vikten av grönytor för rekreation. 

Jag har alltid tyckt att Säteriets bostadsområde varit ett föredöme med mycket grönt 

mellan husen och ett acceptabelt antal boende. Tyvärr är det nu ett område med öppen 

narkotikaförsäljning och andra problem. Försök att göra området mer trivsamt i stället 

för att knö ihop en massa ytterligare bostäder. Mölnlycke börjar likna miljonsatsningen 

för några decennier sedan. Har faktiskt satt mig i kö för lägenhet på säteriet men efter 

att ha sett de senaste utbyggnader skall jag ändra på detta. Aldrig Säteriområdet för mig 

som planerna är nu!!!  
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Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

73. Boende Bokgården 8, skrivelse inkommen 2021-06-01 

BEVARA OERSÄTTLIG NATUR SÖDER OM PLANOMRÅDE Förslag att över-

flytta den planerade nybyggnationen av bl a. butikslokaler, söder om aktuellt plan-

område, till nu aktuell detaljplan. Syftet med förslaget på planändring är att för framtida 

generationer bevara de sista resterna av skogsbevuxet urberg i dagen som finns inom 

vårt bostadsområde. Då aktuell detaljplan ännu inte vunnit laga kraft borde det finnas 

utrymme för diskussion om denna planändring. Ytterligare detaljer kring förslaget 

lämnas i mail. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

74. Boende Björkgården 42, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Jag har flera synpunkter med kritik för Förbo ABs planerade byggen. Det som jag ser 

som den största bristen i planerna är hur trafik och framförallt parkering kommer 

påverkas för oss som redan bor här. I dagsläget är det redan svårt att få hyra en 

parkering och det är oftast kö, speciellt om man vill stå i garage. Jag anser att Förbos 

förslag på att detta ska ersättas med p-tillstånd och vilda västern med var man ska 

parkera inte är acceptabelt och även om vi får tillgång till ett centralt p-hus så riskerar 

många att få långt att gå till sitt fordon vilket kommer skapa problem för barnfamiljer 

och rörelsehindrade person. Jag ställer mig även emot att dom planerade lägenheterna 

ska bli bostadsrätter. Det är otroligt många som inte har ekonomisk kapacitet till att äga 

bostad och som följd råder det långa bostadsköer i Storgöteborg. I skrivande stund 

ligger det ute 1 lägenhet i Mölnlycke på Förbos hemsida och den som har sökt den har 

stått i kö i 12 år. Detta är inte rimligt. Slutligen så är jag väldigt trött på att bo på en 

arbetsplats. Det har skett renovering och tillbyggnad i Säteriet i många år nu och jag vill 

bara bo i lugn och ro utan buller och grävskopor. Låt oss ha kvar våra grönområden som 

gör vårat bostadsområde till vad det är. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

75. Boende Råda Portar, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Som Råda Portarbo måste jag protestera mot planerna om 300 nya lägenheter på 

Säteriet. Boende på Råda Portar har under lång tid, utan att få gehör av kommunen, 

påtalat hur den ökade trafiken påverkar dem. Trafiken är tung och tät och ljudlig. Att 

utöka bebyggelsen på ett sätt som påverkar trafiken kommer ha en stor negativ påverkan 

på livsmiljön för de som bor längs Boråsvägen och Säterivägen. Det är mycket anmärk-

ningsvärt att den omgivande trafiksituationen inte tas upp överhuvudtaget i planerna. 

Jag noterar att till och med Trafikverket påpekar att det är viktigt att ”kommunen tar ett 

helhetsgrepp på trafikalstring kopplat till Mölnlyckemotet.” Området klarar inte ytter-

ligare bebyggelse. Vår livsmiljö är redan starkt påverkad, liksom naturreservatet under 

den ökande befolkningsmängden. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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76. Boende Bokgården 8, skrivelse inkommen 2021-06-01 

"BEVARA OERSÄTTLIG NATUR SÖDER OM PLANOMRÅDE. Förslag att över-

flytta den planerade nybyggnationen av bl a butikslokaler, söder om aktuellt plan-

område, till nu aktuell detaljplan. Syftet med förslaget på planändring är att för framtida 

generationer bevara de sista resterna av skogsbevuxet urberg i dagen som finns inom 

vårt bostadsområde. Då aktuell detaljplan ännu inte vunnit laga kraft borde det finnas 

utrymme för diskussion om denna planändring." Sammanfattning av betydelsen av att 

bevara det sista naturliga grönområdet som ännu finns kvar MELLAN bebyggelsen.  

NYA ÄLDREBOENDET - Av egen erfarenhet vet jag hur mycket ett grönskande 

närområde betyder för den som bor på ett äldreboende. Det nya boendet ligger idag 

mycket vackert placerat med både urberg, buskage och storvuxna träd runt knuten. 

Boende, personal och besökare har denna gröna oas som sin dagliga utsikt. Boende med 

gånghjälpmedel, som kan ha svårt att lämna området, kan ta en daglig promenad i 

skogsnära miljö på ett säkert sätt.  

UTSIKTEN FRÅN NYA FLERVÅNINGSHUSEN - Närmiljön värderas idag högt och 

människor väljer att bosätta sig alltmera naturnära. Att ha uppvuxna träd, berg i dagen 

och ett stycke ofördärvad natur som sin utsikt bör höja värdet på de nya lägenheterna 

jämfört med om utsikten bara skulle bestå av huskroppar.  

      
Bifogade bilder 

EN GOD BALANS MELLAN BEBYGGELSE OCH NATUR - Hela bostadsområdet 

Säteriet ligger inbäddat i ofördärvad natur. Vi som bor här brukar tala om att vi bor i ett 

naturreservat. Vid infarten till området möts man först av en urskogsliknande natur av 

högt värde, därefter av husen som är välplacerade i miljön.  Stor hänsyn till naturen har 

hittills tagits vid all nybyggnation. Nuvarande planområde ligger på mark med äldre 

schaktmassor och befintlig parkering och inkräktar inte på naturvärdena. Väl upp-

kommen på platån möts man av stora ekar som följs av en kuperad terräng med berg i 

dagen. Denna plats skulle även med fördel kunna göras mer tillgänglig genom 

anläggande av stig, sittplats etc. (Liknande Sagoparken och Tallgården.). Förslaget 

innebär i klartext: Omplacera butiksloker etc TILL AKTUELLT PLANOMRÅDE för 

att bevara ovannämnda naturmark för framtida generationer. 

 Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

77. Boende Bokgården 8, skrivelse inkommen 2021-06-01 

BEGRÄNSA SÄTERIETS FÖRTÄTNING OCH EXPANSION TILL HÖGST 

NUVARANDE PLANOMRÅDE - Vi som bor på Säteriet uppskattar det så mycket 

främst för dess ovanligt goda balans mellan bebyggelsen och de omgivande markerna 

med höga naturvärden. Givetvis önskar vi att fler skall få möjlighet att bo i detta fina 

område, men inte på bekostnad av områdets karaktär. Säteriet är ett bostadsområde, inte 

en "stadsdel" och bör inte heller benämnas så. Vårt bostadsområde har redan förtätats 
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med; radhus, förskola, flervåningshus och äldreboende. Nu tål inte vår oersättliga natur 

ytterligare förtätning, utöver nuvarande planområde. Låt detta vara det sista som byggs 

på Säteriet. Se även tidigare inlämnad synpunkt med bilagda foton. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

78. Boende Rönngården, skrivelse inkommen 2021-06-01 

I moved here a year ago with my sambo. Falling in love with the neighborhood, the city 

of Mölnlycke and its surroundings. Planning on raising our kids here and starting our 

businesses in collaboration with the municipality. Unfortunately, like many of my 

neighbors, all of my plans have been replaced with an intense urge, to move out. Förbo 

does not care about the people living in their apartment, that's been made obvious to us 

those past 10 months. But this project is just the final nail in the coffin and the last drop 

for us living here. They use our complains of not feeling safe when we walk around the 

green area and woods to justify this project but the greenery is not the problem. You 

know what the problem is? The fact that they simply WON'T replace the light bulbs in 

the street lamps. And that people don't feel safe in winter walking in the dark. We had to 

carry around nightlamps to walk around in our own neighborhood!! I am currently 

pregnant with my first child. I'm not having an easy pregnancy and the proximity of a 

car has been proven to be a necessity, I have it easy compare to some of my neighbors 

who are older or having an handicap and that RELIES on their car to live a normal life. 

Erasing the parkings to give us instead à parking house (which would increase the 

insecurity we all feel) we have to pay for with NO GUARANTEE of even finding a 

spot for our cars is life threatening for some people and I mean it. It would mean people 

won't have a choice but to move out of an apartment they spent 20+ years living at and 

for what? Greed? More money? Check with the police of Mölnlycke and ask them how 

many times they've been called recently in Säteriet. How many complaints they've 

received People break in cars, förråd. People goes around the houses and steal packages, 

check our mailboxes, try to open our apartment doors in the middle of the night. Förbo 

has done NOTHING to address it, helping us or even making us feel secure in our own 

homes.  This project would take away the last soul of this neighborhood, the greenery, 

this is the very reason why we moved out there. I see no other options than to move out 

of this project comes to life. No secure parking in a parking house so far off my 

apartment with a child more people in a neighborhood that do not need to be more 

cramped. I know we live in a capitalist society and that profit is everything that people 

look at. But förbo made so much money last year that they decided to redistribute to 

their shareholders instead og us. The commune of mölnlycke is also quite good offf in 

terms of money and budget and it feels like it's all on our backs. Like letting us feel 

unsafe, uncared for in a neighborhood that I love but feel like I cannot live in anymore. 

Förbo doesn't care about us. You are our last hope. Please show us that you care and 

that you listen. 

(Google translate) Jag flyttade hit för ett år sedan med min sambo. Att bli kär i stadsdelen, staden 

Mölnlycke och dess omgivningar. Planerar att uppfostra våra barn här och starta våra företag i samarbete 

med kommunen. Tyvärr, som många av mina grannar, har alla mina planer ersatts med en intensiv 

uppmaning att flytta ut. Förbo bryr sig inte om människorna som bor i deras lägenhet, det har gjorts 

uppenbart för oss de senaste tio månaderna. Men detta projekt är bara den sista spiken i kistan och den 

sista droppen för oss som bor här. De använder våra klagomål om att vi inte känner oss säkra när vi går 

runt det gröna området och skogen för att motivera detta projekt, men grönskan är inte problemet. Vet du 

vad problemet är? Det faktum att de helt enkelt INTE byter glödlampor i gatlyktorna. Och att människor 

inte känner sig säkra på vintern och går i mörkret. Vi var tvungna att ta med nattlampor för att gå runt i 

vårt eget område!! Jag är för närvarande gravid med mitt första barn. Jag har inte en lätt graviditet och 
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närheten till en bil har visat sig vara en nödvändighet, jag har det lätt att jämföra med några av mina 

grannar som är äldre eller har ett handikapp och som LITAR på sin bil att leva ett normalt liv . Att radera 

parkeringsplatserna för att istället ge oss ett parkeringshus (vilket skulle öka den osäkerhet som vi alla 

känner) måste vi betala för utan GARANTI för att ens hitta en plats för våra bilar är livshotande för vissa 

människor och jag menar det. Det skulle betyda att människor inte har något annat val än att flytta från en 

lägenhet de tillbringade 20+ år på och för vad? Girighet? Mer pengar? Kolla med polisen i Mölnlycke och 

fråga dem hur många gånger de nyligen har kallats i Säteriet. Hur många klagomål de har fått Människor 

bryter in i bilar, förråd. Människor går runt husen och stjäl paket, kollar våra brevlådor, försöker öppna 

våra lägenhetsdörrar mitt på natten. Förbo har INGENTING gjort för att ta itu med det, hjälpt oss eller till 

och med fått oss att känna oss trygga i våra egna hem. Detta projekt skulle ta bort den sista själen i detta 

grannskap, grönskan, det är just därför vi flyttade dit. Jag ser inga andra alternativ än att flytta ut ur det 

här projektet kommer till liv. Ingen säker parkering i ett parkeringshus så långt bort från min lägenhet 

med ett barn fler människor i ett område som inte behöver vara mer trånga. Jag vet att vi lever i ett 

kapitalistiskt samhälle och att vinsten är allt folk tittar på. Men Förbo tjänade så mycket pengar förra året 

att de bestämde sig för att omfördela till sina aktieägare istället för oss. Kommunen Mölnlycke är också 

ganska bra med avseende på pengar och budget och det känns som att det ligger på ryggen. Som att låta 

oss känna oss osäkra, utan vård i ett område som jag älskar men känner att jag inte kan leva längre. Förbo 

bryr sig inte om oss. Du är vårt sista hopp. Vänligen visa oss att du bryr dig och att du lyssnar. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

79. Boende Rönngården 26, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Motsätter mig starkt! Vi flyttade hit för att vi ville bo i ett trevligt och grönt område, 

nära till stan men inte trång byggt!  och Sätteriet är precis vad vi letade efter för att slå 

oss ner, bilda familj och starta upp vårt företag. Men kommer detta att byggas förstör 

det allt som vi älskar med detta området! Vi vill inte flytta men något vi kommer göra 

då det vi ville komma bort ifrån nu kommer till oss! OCH ATT HA ETT P-HUS 

LÅNGT BORTA! Ingen egen plats! och för alla dom äldre hur ska dom orka ta sig dit? 

Jobbigt som det är för mina grannar nu. Men dom gamla trogna ger ju inga pengar till 

kommunen längre men det är la därför ni bygger äldrehemmet så ni har alla på ett och 

samma ställe tills dom tynar bort! Det gröna ger en trygghet för oss! Ta vara på som 

finns! Bevara skönheten sätteriet! 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 

 

80. Boende Rönngården 13, skrivelse inkommen 2021-06-01 

Vill gärna ha klart besked gällande det parkeringshus som planeras att byggas. 

1. Var på planritningen finns parkeringshuset 

2. Hur många parkeringsplatser kommer att finnas där? 

3. Alla vi som i dagsläget har garageplatser, kommer vi automatiskt att få platser 

tilldelade i det nya parkeringshuset? 

4. Hur stor markyta kommer att finnas i området för att nuvarande hyresgäster som 

inte få plats i parkeringshuset samt de 100-tals nya hyresgästerna som flyttar in i 

de nybyggda husen? 

Vi är många som undrar hur eran ekvation ser ut och hur realistisk den är. 

Kommentar: Se gemensam kommentar sidan 43 
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GEMENSAM KOMMENTAR TILL FASTIGHETSÄGARE OCH BOENDE 

Grönska och naturvärden 

Bakgrunden till denna detaljplan, liksom övriga planer som tagits fram i området de 

senaste åren, är att Göteborgsregionen och inte minst Härryda kommun haft en ökande 

befolkning. Det finns alltså ett stort behov av nya bostäder. Genom att bygga vidare på 

befintlig infrastruktur – vägar, ledningsnät etc. – utnyttjas resurserna bättre än vid 

expansion i orternas utkanter. I praktiken kommer båda dessa angreppssätt att behövas. 

Utbyggnaden ger också bättre underlag för service för boende i området. Till exempel 

blir kundunderlaget för servicebutik, pizzeria eller café större. Vid bedömning av om-

rådet förutsättningar, bl.a. vid Förbos dialogmöte, framkom att grönytorna i områdets 

mitt används mindre än gårdsytorna och lekplatser och naturen kring Säteriet. Träd 

kommer att planteras längs vägar och gångstråk. Nya grönytor anordnas inom den nya 

bebyggelsen. Kvarteren öppnas upp mot befintlig bebyggelse utefter gårdsgatorna. 

Kommunal service 

Kommunens lokalresursplan, som bl.a. bygger på bostadsförsörjningsprogrammet och 

befolkningsprognosen, redovisar behovet av verksamhetslokaler. I planen redovisas 

behov och lösningar, till exempel placering, omfattning och tidplan för nyproduktion för 

förskole- och skolverksamhet, bostäder för funktionsnedsatta och äldre. Den redovisar 

även lokalutnyttjande av befintliga lokaler. Innehållet i aktuell detaljplan finns med i 

underlaget för lokalplaneringen. Totalt sett finns en balans mellan behov av skolor och 

äldreboende. Ny förskola planeras inom planområdet. 

Kommersiell service 

Befolkningsökningen i området ger ett bättre kundunderlag för denna sorts service. 

Planen ger förutsättningar att inreda handelsverksamhet i entréplanet i det sydöstra 

kvarteret.  

Övrig service 

Återvinningsstationerna sköts av FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som 

en del av producentansvaret för förpackningar och tidningar. Alla som lämnar har ett 

ansvar för att lämna förpackningarna på rätt sätt. Tyvärr tar inte alla det ansvaret. Om 

det blir stökigt, så går det att kontakta FTI, som ombesörjer städning. 

Sociala konsekvenser 

I kommunens bedömning av planförslaget ingår att analysera hur de sociala konse-

kvenserna inom planområdet och hur utbyggnaden påverkar dem som redan bor, verkar 

eller i övrigt nyttjar området och dem som flyttar in. Kommunens erfarenhet är att 

nybyggnation - väl genomförd - inte leder till ökade motsättningar. Planförslaget 

skapar kopplingar mellan nytt och gammalt. Allmänna platser skapas där befintliga 

boende och inflyttande kan träffas inom planområdet. Med en blandning av upplåtelse-

former ökar sannolikheten för ett stabilt område. Möjligheten att vid behov byta bostad 

ökar. Med dessa förutsättningar finns det inte anledning att befara att de nyinflyttade i 

större grad ägnar sig åt kriminalitet. 

Trygghet 

Av yttrandena framgår att de boende i området har olika uppfattning om tryggheten i 

grönområdet. Det kan dock konstateras att upplysta gator och gångstråk invid bostads-

fasader snarast gör det svårare att osedd ägna sig åt kriminell eller annan störande 

verksamhet. Däremot blir det en fördel för de som rör sig mellan sin bostad och andra 
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målpunkter av fullt legitima skäl. Närliggande bostäder ger därför generellt större 

trygghet. Välskötta ytor, god sikt och belysning är exempel på sådant som ger trygghet. 

Parkeringsdäck förutsätts endast vara tillgängliga för dem som hyr p-plats. Skisserade 

parkeringsplatser utomhus ligger i anslutning till bostäder, vilket ger uppsikt. 

Störningar från byggarbeten 

Byggverksamheten kommer att påverka de som bor i området. Hur mycket var och en 

påverkas beror bl.a. på var i området man bor och på hur mycket man vistas i området 

dagtid på vardagar. Det finns riktvärden på vilka störningar som byggarbetena får 

medföra. Ansvaret för att dessa följs ligger på den som bygger. Vid genomförandet ska 

detta tas med vid planering och utförande av byggarbeten. Störningarna följs upp som 

en del av bygglovsprocessen. 

Trivsel 

Totalt i området ökar tätheten med föreslagen bebyggelsen. Tillgången till friytor och 

vegetation minskar i områdets centrala del. Samtidigt öppnas gårdarna och förskole-

tomten upp mot gårdsgatorna och grönskan finns därmed närvarande för de som bor 

och rör sig i området.  Tillkommande bebyggelse trappas ner mot den befintliga. Grö-

nskan finns också kvar på befintliga gårdar och i Säteriets omgivning. Redan idag finns 

promenadstråk i huvudsak i utkanten av området. Samtidigt ökar underlaget för service 

inom området. Det kan ge möjlighet att fler eller större butiker öppnar och kanske för 

café eller restaurang. Underlag för kollektivtrafik ökar. Några boende har reagerat på 

användandet av orden stadskaraktär och stadsdel som beskrivning av Säteriet. Det är 

riktigt Säteriet inte har så komplext varierande innehåll som en central stadsdel i t.ex. 

Göteborg. Skalan med i huvudsak tre till fem våningar är också lägre än centrala 

Göteborg. Stadsdel som begrepp används dock ofta även inom andra tätorter. Även om 

upplägget skiljer på många sätt, har även ursprunglig bebyggelse en fast och tydlig 

gestaltning med indelning i gårdar och stråk. 

Trafik 

Påverkan på trafiken inom området och dess omgivning har studerats som den del av de 

utredningar som ligger till grund för planen. Utredningen visar att kapacitet kommer 

att finnas för den trafik som alstras. Den största trafikmängden kommer fortsatt att 

finnas på Platåvägen. Den kommer i första hand påverka de som kommer att bo längs 

Platåvägen, med andra ord tillkommande boende. Angränsande bostäder utformas för 

att klara detta. För flertalet av de som nu bor i området kommer trafikbullret från 

Platåvägen att reduceras av tillkommande bebyggelse. För samtliga befintliga fasader 

mot gårdsgatorna blir den ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivån under 50 dBA, 

vilket är 10 dBA under gränsvärdet. För ett fåtal fasader kommer den maximala 

bullernivån (t.ex. då en större lastbil passerar) överstiga gränsvärdet med upp till 4 

dBA. Två av dessa byggnader ligger redan idag mot angöringsväg. Trafikmängden blir 

låg, inte minst när det gäller tung trafik. Angående påverkan på trafik utanför 

planområdet, se kommentar till Trafikverket sidan 7. 

Parkering 

Parkeringsdäck är i första hand tänkt att byggas i det nordvästra kvarteret. Därmed 

behöver bilarna inte köras så långt in i området, vilket håller ner trafiken. Det kan 

också komma att byggas p-däck i flera eller alla kvarter. Flertalet p-platser kommer 

därmed att finnas i låsta garage. Detta innebär en ökad trygghet för bilägarna, men 

samtidigt en ökad kostnad. Motivet till tillståndsparkering är till stor del ekonomiskt. 

Det minskar antalet platser som behöver byggas, vilket både gynnar de som ska bygga 
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och de som ska stå i garagen eftersom avgiften blir lägre. Antalet sålda kort ställs i 

relation till det högsta nyttjande som beräknas. De nya kvarteren byggs ut under en 

längre period, vilket gör att erfarenhet av beläggningsgrad kommer att finnas innan 

området är färdigbyggt. Mindre byggd volym parkeringsdäck är också positivt för 

miljön eftersom det går åt mindre byggmaterial och transporter. Angöringsplatser 

byggs längs gårdsgatorna för att möjliggöra avlastning och avstigning. Minskad 

biltrafik och infrastruktur för detta är viktigt för miljön. Det ger också en minskning av 

störningar från trafiken. 

Kollektivtrafik 

Den nya utformningen som föreslås för Platåvägen är framtagen för att möjliggöra 

busstrafik även framöver. Läget för hållplats föreslås bli vid befintlig hållplats i 

Platåvägens södra del. Underlaget till kollektivtrafiken ökar med aktuell plan och 

planen för bostäder och äldreboende söder om denna. Detta kommer finnas med i 

underlaget när Västtrafik planerar busstrafiken framöver. 

Teknisk försörjning 

Kapacitet för vatten och avlopp bedöms vara tillfredställande enligt den utredning som 

gjorts som en del av planarbetet. Problemet med låg tillgång till vatten sommartid är ett 

problem för stora delar av landet, och påverkas marginellt av utbyggnaden. 

Ekonomi 

Hyressättningen för bostäder i befintligt bestånd är inte en fråga för detta planarbete. 

Kostnader för parkering i de anläggningar som byggs vid planens genomförande kom-

mer att tas ut av de som brukar platserna. Generellt finns en inriktning att stimulera 

minskat bilanvändningen. Det sker bl.a. med hänsyn till klimatet och trängsel i väg-

nätet. Inriktningen är att föra över trafikarbetet till kollektivtrafik samt på kortare 

sträckor gång- och cykeltrafik. Denna inriktning gynnar också de som inte vill eller kan 

ha tillgång till egen bil. 

Process 

Planhandlingar och utredningar för denna detaljplan tas fram av Förbo genom kon-

sulter som de anlitar. Uppdraget att ta fram ett planförslag har fattats av kommunens 

politiker. Kommunens ställningstagande gentemot Förbo framförs under processens 

gång genom kommunens tjänstemän, som också stämmer av med ansvariga politiker. 

Formell handläggning som genomförande av samråd och granskning utförs av 

kommunen. Beslutet att anta planen fattas av politikerna i kommunfullmäktige. De får 

del av synpunkter från boende (23 yttranden under samrådet och 80 yttranden under 

granskningen). Väsentliga frågor övervakas av staten genom bl.a. Länsstyrelsen. 

 

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 

 
Inför antagande revideras planförslaget på följande punkter: 

 

Ändringar plankartan:  

• Planbestämmelse om vegetationstak på transformatorstation har tagits bort. 

• Bestämmelse om villkor för startbesked har justerats 

 

Ändringar i planbeskrivning:  

• Intentionerna när det gäller transformatorstationernas utformning har förtydligats 
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• Förtydligande om gränsbeteckningar och uppföljning av geoteknik vid planens 

genomförande 

 

Organisationer mm som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Organisation/Fastighet Skede Synpunkt 

   

 

Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 
 

   

 

Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda 

 

Fastighet/adress Skede Synpunkt 

Boende Ekgården 5 

Kindbogården 1:95 

Samråd Minskad tillgång parkering 

Bostadsrättshavare 

Ekspinnarevägen 8 

Kindbogärden 1:125 

Samråd Påverkan på naturvärden, luftkvalitet, trafik, tillgång till 

parkering samt skolkapacitet 

Boende Tallgården 5 

Råda 1:7 
Samråd Minskad tillgång parkering  

Ökat buller från trafik 

Boende Tallgården 2 

Råda 1:7 

Samråd Påverkan på naturvärden, skolor, parkering, allmänna ytor. 

Ökad risk för stökighet. 

Boende Aspgården 19 

Råda 1:7 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Björkgården 2 

Råda 1:7 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

Boende Tallgården 1 

Råda 1:7 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 8 

Råda 1:8 

Samråd Höjd avgift på parkering 

 

Boende Björkgården 4 

Råda 1:7 

Samråd Minskad tillgång parkering, luftig miljö förstörs, 

luftkvalitet, minskat solinfall 

Boende Rönngården 1 

Råda 1:8 

Samråd Höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 26 

Råda 1:8 

Samråd Minskad tillgång och höjd avgift parkering 

Störningar under byggtid 

Boende Aspgården 29 

Råda 1:7 

Samråd Tätt område, trafik nära bostaden, osäker miljö för barn 

Boende Rönngården 3 

Råda 1:8 

Samråd Kraftig ökning av antalet bostäder, påverkan på service, 

vägnät och osäkerheter kring parkering, minskad utsikt mot 

naturmark 

Boende Grangården 37 

Kindbogården 1:95 

Samråd Påverkan på naturvärden 
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Boende Björkgården 5 

Råda 1:7 

Samråd Ökad täthet, påverkan av biltrafik på buller och luftkvalitet, 

höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 

Råda 1:8 

Samråd Otillräcklig kapacitet förskola, skola och lekplatser, höjd 

avgift på parkering, kapacitet vattentäkt, nedskräpning, 

karaktär av storstad 

Boende Björkgården 43 

Råda 1:7 

Samråd Minskning träd och gräsytor, nybebyggelsen med hög skala, 

otydlig parkeringslösning 

Boende Rönngården 20 

Råda 1:8 

Samråd Kapacitet vattentäkt och avlopp, framkomlighet 

räddningstjänsten, kapacitet förskola och skolor, minskat 

antal träd, parkeringsmöjlighet under utbyggnad, 

framkomlighet för busstrafik  

Bostadsrättshavare 

Ekspinnaregatan 25 

Kindbogården 1:125 

Samråd Ökad trafik ökar olycksrisk, ökning av skräp vid 

insamlingsplatser, hög skala, storskalig parkeringslösning, 

minskad tillgång på grönska centralt i området 

Boende Bokgården 24 

Råda 1:8 

Samråd Allt för tätbefolkat område m.h.t. friytor. Kapacitet skola, 

höjd avgift på parkering 

Boende Rönngården 28 

Råda 1:8 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

Boende Ekgården 24 

Kindbogården 1 

Samråd Minskad tillgång till parkering 

Boende Ekgården 19 Granskning Ökad risk inbrott och osäkerhet, tätheten ökar insyn, naturen 

förstörs  

Boende Aspgården Granskning Friheten tas bort, trängsel som i storstad, ökad trafik, trivsel 

minskar, skapar psykisk ohälsa 

Boende Aspgården Granskning Parkeringsplatser försvinner, inbrott och otrygghet ökar, 

mer trafik ger storstadskänsla, trängsel påverkar 

busstrafiken, ökad hyra för bostad och parkering måste 

följas av standardhöjning 

Boende Bokgården 24 Granskning Redan för trångt, socioekonomiska utmaningar ökar t.ex. 

kriminalitet och otrygghet 

Boende Aspgården 12 Granskning Grönområden minskar, området fortsätter vara 

byggarbetsplats, bevara gemyten 

Boende Aspgården Granskning Redan för stökigt, tillgång till parkering 

Boende Ekgården 26 Granskning Storstadskaraktär minskar grönska och tar bort det mysiga 

Boende Tallgården Granskning Det har redan kommit mer bostäder, nu ryms inte fler, 

dyrare p-platser 

Boende Bokgården Granskning Öka säkerheten, minska störningar i befintliga bostäder 

Boende Aspgården Granskning Förstör fint område 

Boende Råda Portar Granskning Mer trafik i huvudvägnätet ökar buller och minskar 

framkomlighet, finns kapacitet för vattenförsörjning samt i 

skolor 

Boende Grangården 37 Granskning Motsätter sig tillståndsparkering (ej garanterad plats), 

otryggt om parkering långt bort 

Boende Björkgården 41 Granskning Överbefolkning, ständiga byggnationer, längre till 

parkering, som behöver vara skyddad, ökad 

parkeringskostnad 

Boende Aspgården 1 Granskning Grönområde/parkering i områdets mitt inte otryggt, trängsel 

befaras öka nedskräpning och vandalism 
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Boende Säteriet Granskning Grönområden byts mot betonggetto, behov av parkering, 

efterfrågar bra närlivsbutik 

Boende Aspgården 7 Granskning Grönområden byts mot betonggetto, behov av parkering, 

efterfrågar bra närlivsbutik 

Boende Grangården Granskning Ifrågasätter tillståndsparkering 

Boende Grangården 37 Granskning Ifrågasätter tillståndsparkering, dyr parkering börda för 

ensamstående med behov av bil, äldre hyresrätter gentemot 

nya bostadsrättshavare befaras öka vi-och-dem-tänk  

Boende Säteriet Granskning Området redan tätt idag – motsätter sig ytterligare 

bebyggelse, oförutsägbart var man får parkering – kanske 

långt bort, området otryggt 

Boende  

Tallspinnarevägen 8 

Granskning Redan för många som bor i Säteriet, ger bråk, stölder (t.ex. 

bilar) mm, grönytorna behövs – inte betong, mer trafik ökar 

olycksrisk 

Boende Grangården 37 Granskning Finns kapacitet för vatten? Ifrågasätter om p-platser 

kommer att räcka, redan brist på betalparkering, osäkert få 

plats med tillståndsparkering, kan bli långt till p-plats, nya 

boende ställs mot nuvarande, låginkomsttagare nedpriori-

teras, behåll träden och öka belysningen, björkarna suger 

upp vatten – hur ska det tas omhand, byggnation stör, redan 

många brott, området känns otryggt idag – detta befaras öka 

Boende Ekgården 22 Granskning Finns kapacitet för vatten och dagvattenproblem, befarar 

parkeringsproblem och trafikflöden, minicentrum kan öka 

bus i området, status i området behöver ökas, behåll träd 

och fåglar,  

Boende Rönngården Granskning Det har redan förtätats mycket i Säteriet – nu räcker det, 

motsätter sig ”stadsgata” och vill behålla grönskan kring 

vägen, ett centralt p-hus ökar avståndet för många - inte 

minst äldre, otydligt var p-huset ska ligga, befarar söktrafik 

för p-plats 

Boende Grangården Granskning Redan byggts mycket nytt, området redan trångt 

Boende Grangården Granskning Mot tillståndsparkering – ger söktrafik, Otrygghet mot-

verkas inte av att ta bort träd, byggarbete ger störningar och 

olycksrisker för barn, nya boende prioriteras för befintliga 

Boende Säteriet Granskning Bevara grönytor – skapar öppen känsla, fast p-plats nära 

egna lägenheten förenklar vardagen, Motsätter sig mer 

bebyggelse 

Boende Säteriet Granskning Har länge varit byggverksamhet som stör boende, bevara 

grönområden, området är redan oroligt 

Boende Säteriet Granskning Byggen har stört många år och grönytor försvunnit, nu mer 

störningar och mer grönska tas bort, renoveringar har inte 

ökat tryggheten och har skötts dåligt, satsas mest på boende 

i nybyggnation, nuvarande boende prioriteras inte, frihets-

känsla byts mot storstadsträngsel, ingen lyssnar på de 

boende, Platåvägen tål inte mer trafik, breda fordon kan inte 

mötas, svårt för barn och äldre att passera Platåvägen, höjer 

kostnader för nuvarande boende, påverkar djurlivet negativt 

Boende Rönngården Granskning Bygg inte – gör park av grönområdet, Skapa liten butik och 

bättre ÅV-stationer, barnfamiljer, äldre m.fl. behöver p-

plats nära hemmet, det finns redan mycket kriminalitet i 

området 
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Boende Bokgården 24 Granskning Behåll Säteriet som det är – bl.a. grönområdet och p-

platserna 

Boende Ekgården 11 Granskning Redan för mycket (byggnation), Otryggt genom stölder, 

bråk etc. - detta befaras öka, bevara lugn och natur, bygg 

inte väg Säteriet – kyrkan 

Boende Ekgråden Granskning Det fina grönområdet hotas, det blir trångbott, mer trafik ger 

osäkerhet för barn 

Boende Grangården 1 Granskning P-platser måste ligga nära bostaden, behåll hyresbostäder 

Två boende Grangården 3 Granskning Byggen har pågått under flera år – skapar stress, trafiken 

ökar, kan skapa ”vi och dom”, behövs lugn för att skapa 

stabilitet, p-situationen försämras, redan lägre bilinnehav än 

övriga Mölnlycke och stort behov för t.ex. barnfamiljer, 

trafiken har ökat och nu tillkommer mer, parkering för nya 

boende prioriteras, ifrågasätter förslag till ombyggnad av 

Platåvägen där kapacitet minskar samtidigt som trafiken 

ökar, grönytan är inte otrygg, har redan tagits bort för 

många träd, helhetssyn saknas, natur behövs även i 

områdets mitt, hur klaras behov av förskola och skola, finns 

kapacitet för vatten och bredband, hur ska snö tas omhand,  

befarar otrygghet 

Boende Rönngården 9 Granskning Nya boende prioriteras, miljö, säkerhet och parkering är 

viktigt för nuvarande boende 

Boende Aspgården  Granskning Miljön viktig, befarar trafikproblem, minskar friytor för 

nuvarande boende 

Boende Grangården 2 Granskning P-frågan behöver lösas på bra sätt för befintliga och nya 

boende, p-studien är otillräcklig och föråldrad, alla som 

behöver bil måste kunna få p-plats, tillståndsparkering svår 

för de som kommer sist hem 

Boende Aspgården 6 Granskning Varför bygga mer just i Säteriet, på vilket sätt ökar servicen, 

problem med boende som inte sköter sig vid ÅV-stationer, 

inbrott etc. befaras öka, trafiken ökar – finns kapacitet? 

tillståndsparkering ger problem att hitta plats, området blir 

för tätt, bedrövligt att ta bort grönområdet – viktigt för djur 

och människor, man bor här p.g.a. naturen, utemiljön är 

viktig för de boende, beskrivningen är missvisande 

angående läget 

Boende Aspgården 6 Granskning Säteriet är inte en stadsdel, olämpligt med mer bebyggelse – 

området är redan tätt, hur ökar servicen? Finns redan de som 

inte sköter sig t.ex. vid ÅV-stn, belastning redan hög på 

Platåvägen, finns planer på genomfart, efterfrågar hyrd p-

plats för att slippa leta plats, verkar tätt mellan husen, 

viktigt med grönska – avgjorde val av bostad, vill inte ha 

storstad 

Boende Nedre 

Solstensvägen 

Granskning Befarar otillräcklig kapacitet i förskolor och skolor 

Boende Bokgården 4 Granskning Redan trångbott, bevara grönområde, tråkigt förslag tar bort 

områdets charm 

Boende Björkgården 5 Granskning Motsätter sig fler lägenheter, bor redan många i området, 

risk för ökat våld 

Boende Aspgården 10 Granskning Dålig idé 

Boende Säteriet Granskning Var ska man parkera, bygg inte mer 

Boende Säteriet Granskning Dålig information 
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Boende Aspgården 4 Granskning Hänsynslöst mot nuvarande och kommande boende, förstör 

boendemiljö och trivsel, tillståndsparkering omöjliggör att 

ha kvar bil, försämrad boendemiljö genom hus och biltrafik 

nära befintliga bostäder 

Boende Rönngården 37 Granskning Ifrågasätter behov av fler bostadsrätter 

Boende Bokgården 1 Granskning Behåll befintliga p-platser, blir långt till parkering, ökad 

kriminalitet, trångt 

Boende Råda Torg 6 Granskning Bygg lägre och på större avstånd från befintliga bostäder 

Boende Tallgården 2 Granskning Redan otryggt, blir långt till p-plats och ökad risk för 

vandalisering, ökad säkerhet behövs (kameror, portlås, 

gallerburar i garage, belysning) 

Boende (anonym) Granskning Sluta och bygga 

Boende Tallgården Granskning Trivs med natur och grönytor, vill inte bo ”mitt i stan”, p-

tillstånd garanterar inte plats och riskerar långt gångavstånd 

– svårt för många genom sjukdom eller ålder, brott och 

otrygghet ökar, nya boende prioriteras före befintliga 

Boende Rönngården 26 Granskning Motsätter sig uppsägning av p-avtal, befintliga boende 

nedprioriteras, exploatörsdriven planprocess bevakar inte 

invånarnas intresse 

Boende Grangården 33 Granskning Motsätter sig förtätning 

Boende Rönngården 4 Granskning Motsätter sig p-tillstånd – ökat avstånd, kan inte se till bilen, 

svårt vid sämre hälsa, svårt vid skiftarbete, mer övervakning 

krävs 

Boende Råda Portar Granskning Vilka bullerskyddande åtgärder planeras, hur säkerställs 

kapacitet vid tillfart till Råda Portar vid ökad trafik 

Boende Säteriet Granskning Oro för ökat våld – otryggt för barnfamiljer 

Boende Rönngården 6 Granskning Blir för många människor – jfr pandemin 

Två boende Säteriet Granskning Blir för tätt, framkomlighet räddningsfordon, lasttrafik och 

buss, finns tillräcklig skolkapacitet, hur ska snöröjning 

skötas, var ska bilarna parkera, hur löses tillståndsparkering 

behov skyddad p-plats, finns tillräcklig kapacitet för vatten 

och avlopp, hur löses ÅV-stationer utan nedskräpning, vad 

innebär ”alternativa transporter”, ökas busstrafiken, planeras 

genomfart, hur säkerställs ljudmiljö, nybyggnation och 

trädfällning ökar buller 

Boende Aspgården 37 Granskning Nöjd med tidigare kompletteringar inom Säteriet, rädd att 

trångboddhet skapas med kriminalitet och påverkan på 

området kvalitet, översikt minskas, bygg färre lägenheter, 

satsa på litet centrum (pizzeria, café el.dyl.) 

Boende Rönngården Granskning Synd att bygga i grönområdet, redan trångt, minskar utsikt, 

oljud och buller skapas, brist på säkra parkeringar, fler 

boende kan öka kriminalitet, parkering med gallerbur 

efterfrågas – annars risk för sabotage 

Boende Rönngården 28 Granskning Ogenomtänkt förslag, har behov av fast p-plats av 

personliga skäl, har behov av fast p-plats av personliga skäl, 

fler boende skapar mer trafik, brister finns i vägunderhåll, 

områdets charm är grönytorna och omgivande skog, 

anonymitet ökar, bristande dialog om parkering 

Boende Aspgården 4 Granskning Trivs bra idag – grön område, lagom skala fina lekplatser 

mm. Tidigare komplettering medförde störningar, men har 

blivit fint. Nu blir det för mycket bebyggelse och 
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parkeringen försämra med större avstånd och risk att inte få 

plats. De med mindre inkomster missgynnas. Tryggheten 

befaras bli sämre. Informationen har varit dålig. 

Boende Rönngården 5 Granskning Trafiken ökar kraftigt, blir trängre och mindre luftigt, redan 

ökade inbrott, stölder, sabotage på bilar, fasta p-platser 

behöv – risk för sabotage, långt avstånd mm, kläm inte in 

fler bostadshus 

Boende Aspgården 25 Granskning Fasta p-platser behövs, inga vägar nära bostäder  

Boende Grangården 2 Granskning Befintliga hyresgäster pressas bort 

Boende Bokgården 22 Granskning Befintliga hyresgäster pressas bort 

Boende Aspgården 29 Granskning Behövs inte fler bostäder i området, grönområden tas bort 

Fem boende Säteriet Granskning Området börjar bli för trångt, det blir för långt till p-huset – 

ger problem oberoende av hälsa, brotten har eskalerat med 

bl.a. inbrott i lägenheter och garage – kan drivas upp med 

fler boende, ser inte önskemål att äga ny bostad, otrygghet i 

grönområde kan lösas med bättre belysning, kameror 

behövs i garagen, förslaget ökar inte trygghet 

Boende Disponentvägen Granskning Minskad grönska minskar området kvaliteter – även för 

besökare, tillgång till p-plats minskas 

Boende Björkgården Granskning Grönområdet tas bort för att bygga bostadsrätter – skapar 

klasskillnader, p-platser behövs, utfarten är problem idag – 

ökar med fler boende, ökad ljudnivå problem för barn, vill 

inte ha så tätbefolkat 

Boende Törnrosvägen Granskning Rymliga grönytor är viktiga – tänk på pandemin, problem 

med narkotikaförsäljning mm, viktigt med trivsel 

Boende Bokgården 8 Granskning Bebyggelse söder om aktuellt planområde bör flyttas till nu 

aktuellt område 

Boende Björkgården 42 Granskning Brister i trafik- och parkeringslösning, redan kö till garage, 

p-tillstånd ger långa gångavstånd, motsätter sig bostadsrätter 

– många har inte råd, lång kö till hyresrätter, trött på att bo 

på en arbetsplats, låt grönområdet vara kvar 

Boende Råda Portar Granskning Trafiken ökar och kan ge problem vid Råda Portar – 

hänvisar till Trafikverket, fler boende påverkar 

naturreservatet 

Boende Bokgården 8 Granskning Exploatering söder om planområdet föreslås flytta över till 

aktuellt område – rädda naturvärdena, natur är viktigt vid 

äldreboende – även för andra boende, Karaktären av att ”bo 

i ett naturreservat” är viktigt 

Boende Bokgården 8 Granskning Reagerar på benämningen stadsdel – Säteriet är ett 

bostadsområde. Påtalar vikten av höga naturvärdena, som 

uppskattas av de boende. Bra balans mellan natur och 

bebyggelse efterfrågas 

Boende Rönngården Granskning Tryggheten dras ner av att glödlampor inte byts i området, 

tillgången till bil är viktig – därmed fast p-plats, 

brottsligheten är stor t.ex. inbrott i bilar och förråd 

Boende Rönngården 26 Granskning Området är trevligt och grönt – detta förstörs, p-hus långt 

borta egen p-plats inte bra 

Rönngården 13 Granskning Frågor kring parkerings placering, hur många platser som 

skapas och hur de fördelas bland befintliga och nya boende i 

området. 
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T.f. Verksamhetschef plan och bygglov  Planarkitekt 

Page 721 of 781



 

 

 

 

 

Partistöd 2022 

20 

2021KS599 
   

Page 722 of 781



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 360  Dnr 2021KS599 

Partistöd 2022  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i Härryda 
kommun. 
  
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 80 procent 
av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 40 procent av ett 
prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad 
efter beslut av fullmäktige. 
  
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året före det år som 
partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att föregående års partistöd har 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
  
Av de partier som erhållit partistöd för 2020 har samtliga partier, det vill säga Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna, inkommit med 
redovisning och granskningsintyg inom föreskriven tid. Partistödet för 2022 föreslås därför 
betalas ut i enlighet med gällande reglemente till nämnda partier. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 september 2021 
 Uträkning – partistöd 2022, daterat 29 september 2021  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen  
Josefin Wiberg 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-30   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS599 104 

 

 

Partistöd 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för 2022 ska betalas ut till Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Miljöpartiet, Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och Kristdemokraterna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige antog den 26 februari 2018 i § 29 reglemente för partistöd i 
Härryda kommun. 
 
Av bestämmelserna framgår att partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 
80 procent av ett prisbasbelopp per parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår 
till 40 procent av ett prisbasbelopp per mandat och år. Partistöd betalas ut årligen i 
förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. 
 
En förutsättning för erhållande av partistöd är att partiet senast den 30 juni året 
före det år som partistödet avser, lämnat en skriftlig redovisning som visar att 
föregående års partistöd har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
 
Av de partier som erhållit partistöd för 2020 har samtliga partier, det vill säga 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Miljöpartiet, Sportpartiet, Vänsterpartiet, Kommunpartiet och 
Kristdemokraterna, inkommit med redovisning och granskningsintyg inom 
föreskriven tid. Partistödet för 2022 föreslås därför betalas ut i enlighet med 
gällande reglemente till nämnda partier. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 30 september 2021 
 Uträkning – partistöd 2022, daterat 29 september 2021  

 
 
 
Peter Lönn         Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef
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Utvecklingsfunktionen 
Josefin Wiberg 
 

 

DATUM   DNR  
2021-09-29   2020KS454 104 

 

 

Uträkning – Partistöd 2022 
– prisbasbeloppet för år 2022 är fastställt till 48 300 kr 

40 % av 48 300 kr = 19 320 kr (mandatstöd) 

80 % av 48 300 kr = 38 640 kr (grundstöd) 

 
Moderaterna, 13 mandat 

13 x 19 320 kr + 38 640 kr = 289 800 kr 
 
Socialdemokraterna, 10 mandat 

10 x 19 320 kr + 38 640 kr = 231 840 kr 
 
Sverigedemokraterna, 7 mandat  

7 x 19 320 kr + 38 640 kr = 173 880 kr 
 
Liberalerna, 4 mandat 

4 x 19 320 kr + 38 640 kr = 115 920 kr 
 
Centerpartiet, 4 mandat 

4 x 19 320 kr + 38 640 kr = 115 920 kr 
 
Miljöpartiet, 4 mandat 

4 x 19 320 kr + 38 640 kr = 115 920 kr 
 
Sportpartiet, 3 mandat 

3 x 19 320 kr + 38 640 kr = 96 600 kr 
 
Vänsterpartiet, 2 mandat 

2 x 19 320 kr + 38 640 kr = 77 280 kr 
 
Kommunpartiet, 2 mandat 

2 x 19 320 kr + 38 640 kr = 77 280 kr 
 
Kristdemokraterna, 2 mandat 

2 x 19 320 kr + 38 640 kr = 77 280 kr
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Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal 
lantmäterimyndighet (KLM) 

21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 358  Dnr 2021KS556 

Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet 
(KLM)  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till Lantmäteriet om 
att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställda krav i lagen 
(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 
januari 2024.   
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovanstående uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma och inlämna ansökan till Lantmäteriet. 
  

Reservation  
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har i budget för 2019 och planer för 2020–2021 fått i uppdrag att ansöka om 
inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) för att effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och plan- och 
byggprocessen. 
  
En kommun ska, efter särskild ansökan och meddelat tillstånd, kunna svara för 
fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under förutsättning att vissa villkor är 
uppfyllda. Ansökan innehållande en utredning skickas till Lantmäteriet som efter eget 
yttrande överlämnar kommunens ansökan till regeringen som prövar frågan om tillstånd. 
Tillstånd ska meddelas om de i lagen särskilt angivna förutsättningarna bedöms kunna 
uppfyllas. 
  
Sweco Sverige AB har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning och rapporten bifogas 
en formell ansökan till Lantmäteriet. Av utredningen framkommer förslag till organisation för 
inrättande av KLM, bedömning av verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning 
som behövs och hur man kan utnyttja befintlig kompetens, förslag till tidplan för inrättande av 
KLM, särskilda risker och hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal 
lantmäterimyndighet (lagen om KLM) uppfylls. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Rapport Sweco Sverige AB (2021-06-07) 
 Uppdrag budget 2019 och planer 2020–2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till Lantmäteriet 
om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet med uppställda krav i lagen 
(1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 
januari 2024. Vidare föreslår Per Vorberg att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att 
utforma och inlämna ansökan till Lantmäteriet under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar om ovanstående. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår Per Vorbergs förslag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Peter Arvidssons 
förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Peter Arvidssons förslag 
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 Peter Arvidssons förslag 
  
Med 12 ja-röster och 1 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 358 
Ärende: Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet (KLM),  
2021KS556 
 
Omröstningslista 4 

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   
Ronny Sjöberg (C), 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  
Resultat 12 1 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad 
Fortesa Uka Bytyqi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-10   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS556 249 

 

 

Ansökan om tillstånd att inrätta kommunal 
lantmäterimyndighet (KLM) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun ska lämna in ansökan till 
Lantmäteriet om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i enlighet 
med uppställda krav i lagen (1995:1393) om kommunal 
lantmäterimyndighet, och att verksamheten ska få påbörjas den 1 januari 
2024.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om ovanstående 
uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att utforma och inlämna ansökan 
till Lantmäteriet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen har i budget för 2019 och planer för 2020–2021 fått i uppdrag 
att ansöka om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM) för att 
effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom att bättre samordna 
fastighetsbildningen och plan- och byggprocessen.  
 
En kommun ska, efter särskild ansökan och meddelat tillstånd, kunna svara 
för fastighetsbildningsverksamheten i kommunen under förutsättning att 
vissa villkor är uppfyllda. Ansökan innehållande en utredning skickas till 
Lantmäteriet som efter eget yttrande överlämnar kommunens ansökan till 
regeringen som prövar frågan om tillstånd. Tillstånd ska meddelas om de i 
lagen särskilt angivna förutsättningarna bedöms kunna uppfyllas.  
 
Sweco Sverige AB har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning och 
rapporten bifogas en formell ansökan till Lantmäteriet. Av utredningen 
framkommer förslag till organisation för inrättande av KLM, bedömning av 
verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning som behövs och hur 
man kan utnyttja befintlig kompetens, förslag till tidplan för inrättande av 
KLM, särskilda risker och hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om 
kommunal lantmäterimyndighet (lagen om KLM) uppfylls.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 september 2021 
 Rapport Sweco Sverige AB (2021-06-07) 
 Uppdrag budget 2019 och planer 2020–2021 

 
 
Ärendet 
Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildning inom 
Härryda kommun. Kommunen har genom särskilt avtal med Lantmäteriet 
samverkan avseende uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av 
digital registerkarta över hela kommunen. För att kunna effektivisera 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunfullmäktige i budget för 2019 och 
planer 2020–2021 gett förvaltningen i uppdrag att ansöka om att få inrätta 
en kommunal lantmäterimyndighet. 
 
Enligt lagen om KLM har en kommun möjlighet att ansöka om inrättande 
av KLM. Kommunen ska i ansökan redovisa att villkor i lagen uppfylls samt 
redovisa den utredning som behövs för ärendets prövning. Ansökan skickas 
till Lantmäteriet som efter eget yttrande överlämnar kommunens ansökan 
till regeringen som prövar frågan om tillstånd. 
 
Sweco Sverige AB har på uppdrag av förvaltningen utfört en utredning och 
rapporten bifogas en formell ansökan till Lantmäteriet. Av utredningen 
framkommer förslag till organisation för inrättande av KLM, bedömning av 
verksamhetens volym och ekonomi, vilken bemanning som behövs och hur 
man kan utnyttja befintlig kompetens, förslag till tidplan som biläggs 
ansökan (tidplan för inrättande av KLM), särskilda risker, och hur villkoren 
enligt 2 § lagen om KLM uppfylls.  
 
Förslag till organisation 
Enligt lagen om KLM ska kommunen redovisa att myndigheten kommer att 
få en för ändamålet lämplig organisation. Vid inrättande av KLM är det 
nödvändigt att denna särskiljs från den nämnd som ansvarar för kommunens 
mark- och exploateringsverksamhet för att undvika att frågor om jäv 
uppkommer. Utifrån jämförelser med andra kommuners ansökningar och 
avslag som regeringen har meddelat framkommer att KLM och mark- och 
exploateringsverksamheten även bör särskiljas på förvaltningsnivå.  
 
Utifrån förvaltningens utredningsarbete kring förutsättningar för att få 
positivt besked på ansökan föreslås följande förändringar: 
 Mark- och exploateringsverksamheten organiseras under sektorn för 

teknik och förvaltningsstöd 
 KLM placeras under sektorn för samhällsbyggnad  
 KLM:s ärenden hanteras i miljö- och bygglovsnämnden  
 Miljö- och bygglovsnämndens reglemente ändras på så sätt att denna 

även omfattar frågor om ekonomi och övriga tillkommande frågor som 
kan komma att beröra verksamheten inom KLM. Ändring av miljö-och 
bygglovsnämndens reglemente föreslås endast omfatta verksamheten 
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inom KLM. Nämndens reglemente gällande miljö- och hälsoskydd samt 
bygglov påverkas inte av ändringen. 

 
 
Bedömning av verksamhetens volym och ekonomi 
Enligt lagen om KLM ska kommunen redovisa att verksamheten kan 
beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens ska kunna 
upprätthållas. Bedömning av förrättningsverksamhetens volym och ekonomi 
baseras på redovisad statistik om antalet inkomna ärenden och ordervärde 
från statliga lantmäterimyndigheten. Antalet förrättningsärenden bedöms 
variera om cirka 80–110 ärenden per år och finansieras via avgifter. 
Bedömda intäkter för den ärendevolymen är cirka 5–7 miljoner kronor per 
år. Storleksmässigt bedöms det finnas möjlighet för en organisation som 
uppfyller kravet på tillräcklig omfattning för att upprätthålla nödvändig 
kompetens.  

Sett till pågående och kommande projekt i kommunen samt antalet 
förrättningsärenden under perioden 2015–2020 är ett rimligt antagande att 
antalet ärenden även fortsättningsvis ligger kvar på nuvarande nivå eller 
ökar. 

Bemanning för KLM  
Enligt lagen om KLM ska bemanning minst avse två tjänstemän med den 
kompetens som krävs för att handlägga förrättningar. Utifrån bedömning av 
verksamhetens volym kommer rekrytering att vara en nödvändighet. Den 
organisation som föreslås lämplig innefattar totalt sex nya heltidstjänster 
innefattande tre tjänster som förrättningslantmätare varav en är KLM-chef, 
en tjänst som lantmäteriingenjör och två tjänster som kart- och 
mätingenjörer.   

Nuvarande resurser inom sektorn för samhällsbyggnad, t.ex. resurser inom 
enheten för mät- och GIS, påverkas inte av införandet av KLM.  

Förslag till tidplan för inrättande av KLM 
Förslaget till tidplan har tagits fram med hänsyn till lagkravet om inrättande 
av KLM tidigast får ske det årsskifte som inträffar efter det att ett år har 
passerat sedan regeringen fattat beslut och med beaktande av bland annat 
den tillståndsprocess som följer efter inlämnad ansökan. Inrättande av 
kommunal lantmäterimyndighet bedöms kunna ske 1 januari 2024. 

Särskilda risker 
Av Swecos rapport framgår en bedömning av vilka risker som finns med att 
ansöka om och inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Den mest 
uppenbara risken är att regeringen ger avslag på kommunens ansökan. Trots 
lagkravet om att bemanningen minst ska avse två tjänstemän med den 
kompetens som krävs för att handlägga förrättningar har regeringen som 
beslut vid tidigare avslag angett att en sådan bemanning inte är tillräcklig.  

En annan risk är kompetensförsörjning. Det är sedan flera år tillbaka allmänt 
erkänt att det råder brist på förrättningslantmätare och det föreligger en hög 
konkurrens på arbetsmarknaden bland befintliga kommunala 
lantmäterimyndigheter.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att kommunen uppfyller de formella lagkrav 
som ställs för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet men att risken 
för avslag ändå bedöms som stor. Den senast bildade kommunala 
lantmäterimyndigheten bildades i Haninge kommun år 2015. Sedan dess har 
ytterligare sex kommuner ansökt om att få bilda lantmäterimyndighet och 
samtliga har fått avslag. Eskilstuna kommun har i januari 2021 ansökt om 
att få bilda kommunal lantmäterimyndighet och inväntar beslut från 
regeringen. Regeringen har i beslut om avslag framfört att tillstånd om att 
inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ska räknas som ett undantag 
eftersom verksamheten i huvudsak är statens ansvar. Trots lagkravet om att 
myndigheten ska ha en bemanning om minst två tjänstemän med den 
kompetens som krävs för att handlägga förrättningar så har regeringen i 
avslagen efter år 2015 angett att en verksamhet med i genomsnitt nio 
heltidstjänster är för liten.   
 
Efter att regeringen fattat beslut om att ge tillstånd om att inrätta en 
kommunal lantmäterimyndighet ska genomförandet och inrättandet och en 
rad andra beslut fattas av kommunfullmäktige. 
   
 
 
Anders Ohlsson Ria Andersson 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringschef 
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Framtagande av underlag fö r 
ansö kan öm inra ttande av KLM 
 

          

Beskrivning 

Enligt lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995:1393) har en kommun möjlighet att 

ansöka om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Kommunen ska i ansökan 

redovisa att villkor i lagen uppfylls samt redovisa den utredning som behövs för ärendets 

prövning. Ansökan ges till statliga Lantmäteriet som efter yttrande överlämnar ansökan till 

regeringen som prövar frågan om tillstånd.  

Förvaltningen i Härryda kommun har fått i uppdrag att ansöka om inrättande av KLM. Denna 

rapport omfattar framtagande av underlag för denna ansökan. 

Rapporten ämnar redovisa följande: 

• Förslag till KLM-organisation och ansvar inom kommunen  

• Bedömning av verksamhetens volym och ekonomi 

• Vilken bemanning som behövs och hur man kan utnyttja befintlig kompetens 

• Förslag till tidplan som biläggs ansökan (tidplan för inrättande av KLM) 

• Lyfta fram särskilda risker  

• Hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet uppfylls  
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Sammanfattning 

Förvaltningen i Härryda kommun har fått i uppdrag att ansöka om inrättande av KLM för att 

effektivisera samhällbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och 

plan- och byggprocessen. Detta uppdrag har därefter tilldelats Sweco Sverige AB. Denna 

rapport omfattar framtagande av underlag för denna ansökan. 

Rapporten ämnar redovisa följande: 

• Förslag till KLM-organisation och ansvar inom kommunen  

• Bedömning av verksamhetens volym och ekonomi 

• Vilken bemanning som behövs och hur man kan utnyttja befintlig kompetens 

• Förslag till tidplan som biläggs ansökan (tidplan för inrättande av KLM) 

• Lyfta fram särskilda risker  

• Hur villkoren enligt 2 § lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet uppfylls  
 
Vid inrättande av KLM är det nödvändigt att denna särskiljs från den nämnd som ansvarar för 
kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Detta görs genom att mark- och exploatering 
får en ny placering under Sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) medan KLM placeras 
under Sektorn för samhällsbyggnad och KLM:s ärenden hanteras i Miljö- och 
bygglovsnämnden. 
 
Sett till KLM-verksamhet i Härryda kommun bedöms denna variera om ca 80-110 ärenden per 
år och finansieras via avgifter. Bedömda intäkterna är då ca 5-7 miljoner kronor per år. 
Storleksmässigt bedöms det då finnas möjlighet för en sådan organisation som uppfyller kravet 
på tillräcklig omfattning för att upprätthålla nödvändig kompetens. För bemanning av KLM 
föreslås 6 heltidstjänster.  
 
Förslaget till tidplan har tagits fram med hänsyn till lagkravet om inrättande av KLM tidigast det 
årsskifte som inträffar efter det att ett år har passerat sedan Regerings beslut tagits och med 
beaktande av bland annat den tillståndsprocess som följer efter inlämnad ansökan. Tidplanen 
för inrättande av kommunal lantmäterimyndighet bedöms kunna ske 1 januari 2024. 
 
Vad gälller särskilda risker framhålls risker för avslag, tidplan, kompetensförsörjning, 
jävsituationer, tekniskt system och ekonomi. Av dessa bedöms kompetensförsörjning genom 
rekrytering vara en av de särskilda riskerna vilket delvis tas i beaktande vid tidplanen.  
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1 Bakgrund 

Lantmäteriet kartlägger Sverige och det är den statliga lantmäterimyndigheten (LM) som 

hanterar förrättningsärenden över hela Sverige samt ansvarar för fastighetsbildning, 

fastighetsinskrivning och geodata. Det finns för närvarande 39 kommunala 

lantmäterimyndigheter vilka har tagit över delar av detta ansvar från Lantmäteriet. De 

kommunala lantmäterimyndigheterna handlägger ärenden om fastighetsbildning, 

fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering inom den egna 

kommunen. Lantmäteriet bedriver tillsyn mot de kommunala lantmäterimyndigheterna och 

handlägger vissa ansökningar i kommunen som KLM av olika anledningar överlåter.  

En kommun kan när som ansöka om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet enligt 

lagen om kommunal lantmäterimyndighet (LKLM). En ansökan ska innehålla den utredning som 

krävs för att ärendets prövning och ansökan ska visa att 2 § i LKLM är uppfylld.  

Förvaltningen i Härryda kommun har fått i uppdrag att ansöka om inrättande av KLM för att 

effektivisera samhällbyggnadsprocessen genom att bättre samordna fastighetsbildningen och 

plan- och byggprocessen. Detta uppdrag har därefter tilldelats Sweco Sverige AB. Denna 

rapport omfattar framtagande av underlag för denna ansökan. 

Material som ligger till grund för underlaget till ansökan är följande:  

• Möten med Karl Falck, tf. chef mark- och exploatering, och Fortesa Bytyqi, mark- och 

exploateringsingenjör, från Härryda kommun 

• Kommunikation med Haninge kommun, senaste kommunen att inrätta KLM 

• Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 (Härryda kommun) 

• Delat ansvar för fastighetsbildning (DIARIENR: 2017/25-5) 

• Statistik från Lantmäteriet avseende förrättningar och ordervärde för Härryda kommun 

• Organisationsschema för politisk organisation, förvaltning och Sektor Samhällsbyggnad 

i Härryda kommun 

 

Därutöver har tidigare ansökningar om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet och 

Regeringsbeslut använts som referensmaterial för att iaktta likheter och skillnader mellan 

förutsättningarna i andra kommuner och Härryda kommun.  
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2 Inledning 

År 2015 bildades den senaste kommunala lantmäterimyndigheten i Haninge med anledning att 

förenkla och förkorta plan- bygg och fastighetsbildningsprocessen samt ge möjlighet till bättre 

service och effektivare hantering i lantmäteriärenden. De vanliga anledningar till att inrätta KLM, 

som kommuner i de senaste ansökningar hänvisat till, är dels att kommunen behöver snabbare 

handläggning dels att lantmäterimyndighetens geografiska närvaro saknas.  

Statskontoret genomförde en utredning Delat ansvar för fastighetsbildning (2017:18) på 

uppdrag av Regeringen om hur organiseringen av fastighetsbildningen i statlig och kommunal 

lantmäterimyndighet fungerar. I denna rapport tog Statskontoret bland annat upp Lantmäteriets 

problem med långa handläggningstider och kompetensförsörjning. Även Riksrevisionen har nu 

meddelat att de förbereder en granskning av fastighetsbildningssystemet med anledning av 

senare tids problemindikationer såsom långa handläggningstider, svårförutsebar prissättning, 

kompetensbrist och oklar rollfördelning mellan stat och kommun.  

Härryda kommun motiverar sin ansökan om inrättande av KLM i syfte att effektivisera 

samhällbyggnadsprocessen genom en bättre samordnad fastighetsbildning och plan- och 

byggprocess. En av fördelarna med inrättande av kommunal lantmäterimyndighet är att 

lantmäterikompetens finns inom kommunen och vid utarbetande av detaljplaner kan mer 

fastighetsrättsliga aspekter vägas in. En sådan samordning skapar också goda förutsättningar 

för kortare handläggningstider och som helhet skapas då en effektivare 

samhällsbyggnadsprocess. I denna utredning har inte någon egen undersökning om 

handläggningstider gjorts men av vad som framgår i tidigare stycke tyder initiativet av en 

granskning på att problematiken fortfarande kvarstår.  
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3 Underlag för inrättande av KLM 

3.1 Förslag till KLM-organisation och ansvar inom kommunen 

Den kommunala lantmäterimyndigheten kommer att ansvara för fastighetsbildning, plan- och 

fastighetsregistrering och dess myndighetsservice. Vid inrättandet av en lantmäterimyndighet är 

det viktigt att det den särskiljs från den politiska nämnd som ansvarar för kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. I Härryda kommun är Mark- och exploatering, Trafik och Plan idag 

inordnad under Kommunstyrelsen. Bygglov samt Miljö- och hälsoskydd är inordnad under Miljö- 

och bygglovsnämnden. För att undvika att frågor om jäv uppstår kommer inrättandet av KLM 

organisatoriskt inordnas så att myndighetens ärenden hanteras i Miljö- och bygglovsnämnden. 

Reglementet till Miljö- och bygglovsnämnden kommer att ändras på så sätt att denna även skall 

omfatta frågor om ekonomi och övriga tillkommande frågor som kan beröra verksamheten inom 

den kommunala lantmäterimyndigheten. 

För samhällsbyggnadsprocessen och ur ett medborgarperspektiv är det viktigt att KLM inrättas 

inom sektor/förvaltningarna för plan och bygg. På detta sätt kan planering, bygglov och 

fastighetsbildningsprocessen samordnas, förenklas och förkortas.  

 

 

Figur 1: Befintligt organisationsschema 
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Inom Sektorn för samhällsbyggnad (SHB) kommer följande förändringar att ske: 

• Mark och exploatering flyttas från Sektorn för samhällsbyggnad till Sektorn för teknik 

och förvaltningsstöd (TOF) med undantag för enheten Mät- och Gis som blir kvar på 

sektorn för samhällsbyggnad (SHB).  

• Kommunal lantmäterimyndigheten inrättas under Sektorn för samhällsbyggnad 

tillsammans med Miljö- och hälsoskydd, Plan-och bygglov, Trafik samt Mät-och Gis. 

 
Figur 2: Nytt organisationsschema 
 

3.2 Verksamhetens volym och ekonomi 

3.2.1 Befolkningsutveckling 

Härryda kommun tillhör Västra Götalands län och omfattar ca 300 km2 varav hälften av dess 

landareal täcks av skog. I dess närliggande kommuner återfinns Göteborg och Mölndal vilka 

båda har kommunala lantmäterimyndigheter. Mölndal är en kommun med 69 364 invånare och 

landareal om 146 km2 vilket är jämförbart med Härryda kommun. 

Härryda kommun redovisar de kortsiktiga och långsiktiga planerna för kommande 

bostadsprojekt i Bostadsförsörjningsprogram 2021 - 2025 vilket syftar till att utgöra underlag vid 

planering av detaljplaner och kommunala investeringar samt som underlag för 

Mät-och Gis 
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befolkningsprognoser i kommunen. Befolkningsprognosen som tagits fram visar på att antalet 

invånare i kommunen kommer att fortsätta växa i sin helhet.  

Under perioden 2020-2029 förväntas befolkningen öka från 37 977 till 45 150 kommuninvånare, 

se Figur 3. Det motsvarar en ökning om ca 16 % på en 10-års period vilket är mer än den 

procentuella ökningen som SCB förutspår i Västra Götalands län om ca 6 %. För motsvarande 

10-års period 2010-2019 ökade befolkningen i Härryda kommun med ca 9 %.  

 

 

Figur 3: Bild från Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025. 

Befintliga kommunala lantmäterimyndigheter ligger huvudsakligen i de befolkningsmässigt 

största kommunerna i landet och i tillväxtregioner. Härryda kommun skulle i förhållande till 

övriga KLM vara bland de mindre kommunerna med kommunal lantmäterimyndighet rent 

befolkningsmässigt, men är en kommun som står inför en större expansion.  

För perioden 2026-2030 planeras det för 4 665 nya byggrätter för att möta befolkningsökningen. 

Ett ökat byggande behöver nödvändigtvis inte medföra ett ökat antal förrättningsärenden men 

kan åtminstone kräva flera fastighetsbildningsåtgärder vilket tar längre tid att handlägga. Att 

antalet förrätningsärenden tvärtemot skulle minska bedöms vara mindre sannolikt.   
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3.2.2 Förrättningsverksamhet 

Förrättningsverksamhetens volym och ekonomi som presenteras i denna rapport är en 

bedömning utifrån nedan redovisad statistik om antalet inkomna ärenden och ordervärde från 

Lantmäteriet. Tabell 1 visar statistik över antalet förrättningsärenden i Härryda kommun med 

genomsnittligt fakturering per ärende och totala intäkter. 

Tabell 1: Ärenden Härryda kommun (statistik från SLM) 

År Antal ärenden Intäkt genomsnitt Total intäkt 

2015 107 53 747 5 750 929 

2016 76 63 792 4 848 192 

2017 91 58 210 5 297 110 

2018 105 77 222 8 108 310 

2019 86 65 633 5 644 438 

2020 99 64 701 6 405 399 

 

Tabellen ger en uppfattning om storleken vid inrättande av KLM i Härryda kommun. Notera att 

antalet ärende och intäkter inte är korrigerade för de ärenden som efter införande av KLM 

fortfarande skulle handläggas av Lantmäteriet.  

Finansieringen för den kommunala förrättningsverksamheten sker med utgångspunkt från 

intäkter via de taxor som ett ärende kostar att handlägga. Lagen ställer endast krav på att 

verksamhetens omfattning är tillräcklig för att nödvändig kompetens ska kunna upprätthållas 

och inget direktkrav på förrättningsvolymen och dess finansiering. Däremot ligger det i 

kommunens intresse att prognostisera omfattningen för att kunna bedöma intäkter och 

kostnader i form av exempelvis personal, lokaler, IT-stöd och mätinstrument. 

Vissa kommunala lantmäterimyndigheter har uttalade mål eller krav på full kostnadstäckning 

vilket andra inte har – det är upp till den enskilda kommunen att avgöra hur stor del av 

förrättningsverksamheten som ska stödjas med kommunala skattemedel. Utöver intäkter direkt 

kopplade till förrättningsärenden lägger kommunala lantmäterimyndigheter också en del tid på 

att ge stöd och service till kommunen i arbetet med detaljplaner. Andra åtaganden kan också 

vara service gentemot kommuninvånare och viss uppdragsverksamhet i mindre skala. 

3.2.3 Härryda KLM - bedömning 

Sett till kommunens expansion och omfattningen på förrättningsärenden från 2015-2020 i 

Härryda kommun görs en bedömning om verksamhetens volym och ekonomi. Ett rimligt 

antagande är att antalet ärenden även fortsättningsvis ligger kvar på nuvarande nivå eller ökar, 

där totala intäkter fluktuerar mellan 5-7 mkr.  

Förutom att se till en ren finansiering av förrättningsverksamheten finns det därutöver ett 

mervärde i en effektivare samhällsprocess vars värde är svårare att uppskatta. För att 

prognostisera de totala intäkterna för kommunen bör uppdrag och rådgivning också inkluderas.  
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3.3 Bemanning som behövs och hur befintlig kompetens kan utnyttjas 

I Härryda kommun på mark- och exploateringskontoret finns det idag två civilingenjörer med 

inriktning Lantmäteri. Ingen av dessa har tjänstgjort som förrättningslantmätare. Därutöver finns 

det ytterligare tre mark- och exploateringsingenjörer med utbildning som lantmäteriingenjör samt 

två mätingenjörer, två kartingenjörer och två GIS-utvecklare.  

I Statskontorets utredning från 2017 redovisades att förrättningslantmätare i kommunala 

lantmäterimyndigheter i genomsnitt avslutar 22 ärenden per person och 24 ärenden per 

årsarbetskraft. Insamlat underlag om antal förrättningsärende i Härryda kommun visar på ett 

genomsnitt om 94 inkomna ärenden per år.  

Enligt gällande lag ska bemanning minst avse två tjänstemän med den kompetens som krävs 

för att handlägga förrättningar. I kompetenskravet omfattas även kompetens inom 

fastighetsregistrering och plan- och bygglagen. Trots gällande lag har Regeringen som beslut 

vid tidigare avslag angivet att en sådan bemanning inte är tillräcklig. 

För bemanning av KLM kommer rekrytering att vara en nödvändighet, något som bedöms vara 

en av svårigheterna vid inrättande av KLM, detta omnämns vidare i 3.5 Särskilda risker. Den 

organisation som föreslås lämplig innefattar totalt 6 tjänster: 

• Tre nya tjänster som förrättningslantmätare, varav en är KLM-chef 

• En tjänst som lantmäteriingenjör  

• Två tjänster som kart- och mätingenjörer 

 

I Härryda kommun finns idag redan kompetens och bemanning inom kartor, mätning och GIS. 

Dess verksamhet skulle potentiellt kunna utvidgas och utvecklas för att även ingå eller bistå 

KLM med sina tjänster.  

För att upprätthålla och vidareutveckla kompetens när KLM väl inrättats finns utbildningar som 

dels privata aktörer erbjuder, dels internutbildningar som Lantmäteriet tillhandahåller. I januari 

2021 påbörjades ett unikt samarbete mellan lantmäterimyndigheterna i Varberg och Halmstad i 

förrättningar enligt Anläggningslagen (1973:1149). Ett samarbete som grundar sig i att hålla 

nere kötiderna och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning. Mölndals kommun är en 

grannkommun och liknande möjligheter för samarbete torde också finnas för Härryda- och 

Mölndal kommuns lantmäterimyndighet. 

3.4 Tidplan för inrättande av KLM 

En tidplan för inrättande av KLM beror i hög grad på när Regeringen tar sitt beslut. Om 

regeringen meddelar tillstånd 2021 kan KLM tidigast inrättas januari 2023. Det bör också tas i 

beaktande att Härryda kommun behöver tid för att implementera de tekniska system och 

organisationsförändringarna som krävs och även rekrytera personal för nödvändig bemanning.  

Sett till tidigare kommunala ansökningar om inrättande av KLM och den tid som passerats från 

ansökan till regeringsbeslut är det inte osannolikt att inrättande av KLM i Härryda kommun först 

kan ske 1 januari 2024. Tillståndsprocessen är en sådan process som kan dra ut på tiden. 

Exempelvis ansökte Ängelholm november 2014 om att inrätta KLM 1 januari 2017, varav 
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Regeringens beslut om att avslå ansökan togs december 2016. Vid denna ansökan fick 

Ängelholm möjligt att komplettera med nya yttranden vilket förlängde processen. Vetlanda och 

Falun är två andra kommuner som ansökte om inrättande av KLM juni 2016, där 

Regeringsbeslut meddelades november 2017, en process som tog ca 18 månader. 

Efter att kommunfullmäktige beslutat om ansökan ska denna inlämnas till Lantmäteriet för 

yttrande och därefter till Regeringen som ska ta beslut. Vid positivt beslut, utan behov av 

kompletteringar, kan efterföljande implementeringsfas påbörjas. 

Målet bör vara att inrätta kommunal lantmäterimyndighet januari 2024.  

3.5 Särskilda risker 

Till beaktande vid ansökan om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet finns en flertalet 

risker som nedan belyses och utreds. 

Avslag 

Den mest uppenbara risken är att regeringen ger avslag på Härryda kommuns ansökan. Det är 

tydligt att regeringen har skärpt kraven på vad som krävs för att inrätta en KLM utifrån de 

tidigare avslag som givits till andra kommuner. Vid avslag från regeringen innebär det att 

nuvarande handläggning hos Lantmäteriet kvarstår med kvarvarande problematik i Härryda 

kommun. Risken för ett potentiellt avslag är i hög grad också kopplat till tidplanen då initieringen 

av inrättande av KLM inte kan påbörjas innan ett positivt Regeringsbeslut ges. 

Tidplan 

Vad gäller tidplanen finns det risk att något av delmoment i processen för inrättande av KLM 

förlängs och då leder till förseningar. Tidigaste uppstart av kommunala 

förrättningsverksamheten får ske vid det årsskifte som inträffar efter det att ett år har passerat 

sedan regeringsbeslutet togs. Exempelvis om regeringsbeslut tas 2022 är det tidigast möjligt att 

inrätta KLM den 1 januari 2024. Det föreligger en risk att regeringsbeslutet drar ut på tiden vilket 

därpå försenar påbörjandet av rekrytering, nödvändiga organisationsförändring och införande 

av tekniska informationssystem. Därmed är en viss flexibilitet i tidplanen nödvändig vilket har 

tagits höjd för.  

Kompetensförsörjning 

Det är sedan flera år tillbaka allmänt erkänt att det råder brist på förrättningslantmätare och det 

föreligger en hög konkurrens på arbetsmarknaden bland befintliga kommunala 

lantmäterimyndigheter. Trots att det redan idag finns lantmäterikompetens och erfarenhet inom 

kommunen så minskar inte det totala rekryteringsbehovet då medarbetare i så fall avslutar sin 

tjänst på mark- och exploateringskontoret. 

Härryda ligger fördelaktigt på 20-minuters pendlingsavstånd från Göteborg och Mölndal. Det 

finns därmed stor lantmäterikompetens inom pendlingsavstånd och möjlighet att konkurrera om 

de mer erfarna förrättningslantmätare och nyutexaminerade från storstadsregionen. Dock är det 

så att rekrytering och kompetensförsörjning kan vara en av de större utmaningarna och Härryda 

kommun behöver utarbeta en strategi för att vara särskilt förberedda för detta.  
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Jävsituationer 

För att säkerställa rättssäkerheten vid den kommunala lantmäterimyndighetens 

myndighetsutövning ska KLM ha en oberoende ställning inom kommunen. För att hantera möjlig 

jävsproblematik anges ett förslag på självständig KLM-organisation och ansvar i kommunen (se 

3.1 Förslag till KLM-organisation och ansvar inom kommunen). Genom förändrad 

organisationsstruktur får KLM en självständig ställning i förhållande till kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet. För att ytterligare reducera risk för jäv kan KLM placeras på annan 

lokal, eller del av lokal, än mark- och exploateringskontoret. 

Jävsituation kan även uppstå då kommun själv är part i ett förrättningsärende men för dessa 

kan kommunen eller sakägare begära att ärendet överlämnas till Lantmäteriet, i enlighet med 5 

§ LKLM, och på så sätt undvika situationer där jävighet kan ifrågasättas. 

Tekniskt system 

Vid initieringen och implementeringen av KLM i kommunen finns det risk att vissa system eller 

överföring av ärenden mellan Lantmäteriet blir lidande. Vad gäller tekniska system har Härryda 

kommun redan ett DRK-avtal och samverkar med Lantmäteriet gällande kvalitetsutveckling av 

nationell registerkarta. 

Ekonomi 

Sett till verksamhetens omfattning och ekonomi har ett antagande varit att en kommunal 

lantmäterimyndighet i Härryda kommer har motsvarande intäkter som Lantmäteriet haft tidigare 

år. I den framtida utvecklingen av mängden förrättningsärenden och intäkter finns en viss 

osäkerhet, men sett till prognostiserad befolkningsutveckling och planerad expansion i 

kommunen kan den bedöma omfattningen på verksamheten antas vara realistisk och risken att 

verksamheten inte kan finansieras via avgifter bedöms som låg. 

 

 

 

  

Page 745 of 781



   

 

 

13 (14) 
 
RAPPORT 

Uppdragsnummer: 14504213-001 

2021-06-07 
 

 

 

m
e
m

o
0
4
.d

o
c
x
 

4 Hur villkor enligt 2 § LKLM uppfylls 

Nedanstående syftar till att visa att villkoren enligt 2 § lagen om kommunal lantmäterimyndighet 

uppfylls. 

 1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde 

Härryda kommun ansöker om bildande av KLM där myndigheten får hela kommunen som sitt 

verksamhetsområde. Befintlig samverkan med Lantmäteriet avseende DRK-avtal gäller redan 

idag i hela kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till 
förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till 
förrättningsverksamheten 

KLM:s arbetsuppgifter kommer väsentligen begränsas till förrättningsverksamhet och tillhörande 

myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten.  

 

3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en 

verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig 

kompetens skall kunna upprätthållas 

Vid tillstånd från regeringen inrättar Härryda kommun ny organisation i kommun där KLM får en 

fristående ställning gentemot kommunens politiska ledning och där KLM får en organisatorisk 

tillhörighet som skiljer sig från mark- och exploateringskontoret.  

Idag i Härryda kommun är verksamheterna Mark- och exploatering, Trafik och Plan inordnad 

under Kommunstyrelse medan bygglov, samt Miljö- och hälsoskydd är inordnad under Miljö- 

Figur 4: Härryda kommuns kommungränser 
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och bygglovsnämnden. För att undvika att frågor om jäv uppstår kommer inrättandet av KLM 

organisatoriskt inordnas så att myndighetens ärenden hanteras i Miljö- och bygglovsnämnden 

medan mark- och exploatering flyttas till Sektorn för teknik och förvaltningsstöd (TOF) 

Ärendevolymen i Härryda kommun bedöms vara ca 80-110 stycken per år och med intäkter på 

ca 5-7 miljoner kronor. Storleksmässigt finns därmed ett behov av en organisation som uppfyller 

kravet på tillräcklig omfattning. Kravet i lagen på verksamhetens omfattning är att den ska 

sysselsätta minst två förrättningslantmätare. 

Sett till nuvarande omfattning av förrättningsverksamhet och antydningar till en ökad mängd 

ärenden till följd av den prognostiserade utvecklingen och pågående samt planerad expansion i 

kommunen bedöms förutsättningarna vara goda för att verksamheten även hädanefter kommer 

bedrivas med tillräcklig omfattning. 

 

4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och 
erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar 

Rekrytering och bemanning av minst två förrättningslantmätare sker utifrån detta lagkrav. 

Den organisation som föreslås vara lämplig för ändamålet och verksamhetens omfattning 

innefattar totalt 6 tjänster. Tre nya tjänster som förrättningslantmätare, varav en är KLM-chef. 

Därtill en tjänst som lantmäteriingenjör och två tjänster som kart- och mätingenjörer. I Härryda 

kommun finns idag redan kompetens och bemanning inom kart- och mät samt GIS. 

 

5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard 
som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs 
inom lantmäteriområdet. 

Härryda kommun använder idag Eri:s produkt Geosecma for ArcGIS som är kompatibel med 

Lantmäteriets programvara för mätdatahantering, kartkonstruktioner och leveranser enligt de 

krav som specificeras i kommunens befintliga DRK och ABT avtal. Kommunen har tillgång till 

fastighetsregistret via Lantmäteriets tjänster Akt Direkt m.fl. Lista på befintliga tjänster och 

tekniska system finns i Bilaga 1. Kommunen har normalavtal för DRK med Lantmäteriet vilket 

innebär att kommunen samarbetar med Lantmäteriet för att förbättra lägesnogrannheten på 

fastighetsgränser inom främst sammanhållen bebyggelse. Den kvalitetshöjning i 

gränsredovisningen som utförs återförs till den nationella digitala registerkartan (DRK) i enlighet 

med de specifikationer som gäller. 

Härryda kommun innehar redan i nuläget den kompetens, erfarenhet, teknisk utrustning, 

lagringsmiljö och kommunikation som krävs för informationsutbytet mellan Lantmäteriet och 

kommunen. När kommunens ansökan godkänns kommer kommunen se över möjligheterna att 

ansluta sig till Trossen eller då aktuellt handläggningssystem. 

I det fall kompletteringar krävs kring tekniska system kommer kommunen att se över dessa. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 359  Dnr 2020KS586 

Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att 
tydliggöra att konstnärlig utsmyckning ska hanteras, finansieras 
och följas upp av kommunstyrelsen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig miljö.  
  
Kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, daterad 21 oktober 2021, 
med ändringen att första punkten under rubriken Ansvar och roller tas bort, således stryks 
”Kommunfullmäktige avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens 
nettoinvesteringsbudget”. 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, 
upphäver kommunstyrelsen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring 
konstnärlig utsmyckning är genomfört och därmed avslutat.  
  
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att 
hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning ska hanteras av 
kommunstyrelsen är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 389 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av 
konstnärlig utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då att 
uppdraget som gavs i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning kvarstår.  
  
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till Policy för 
konstnärlig utsmyckning som anger vilka principer som ska gälla för konstnärlig utsmyckning 
i Härryda kommun. Arbetet med konstnärlig utsmyckning ska enligt policyn ske i öppenhet 
och i dialog med medborgarna. 
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Kommunstyrelsen fastställer årligen en konstplan som visar kommande konstprojekt och 
de bygg- och infrastrukturprojekt som de är knutna till. Konstplanen följer kommunens 
investeringsbudget och flerårsplan. I planen ska även 
en underhållsplan och driftskostnad presenteras. Uppföljning av arbetet med offentlig konst 
sker inom ramen för verksamhetsberättelsen. 
  
Anslag för konstnärlig utsmyckning finns inom ramen för den samlade investeringsbudgeten 
och uppgår till 0,5 procent av nettoinvesteringsbudgeten, dock maximalt 2,0 mkr per år. I 
nuläget finns inga medel avsatta i driftbudgeten för löpande underhåll av den offentliga 
konsten.  
  
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut från 1999 § 55/99, Om konst i 
offentlig miljö bör ersättas av Policy för konstnärlig utsmyckning. Vidare bedömer 
förvaltningen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281 bör upphävas. Vidare bedömer 
förvaltningen att det finns behov av att utveckla formerna för hur dialog med medborgarna 
kan ske inom ramen för arbetet med offentlig konst. Förvaltningen bedömer att ansvaret för 
löpande drift och underhåll av konstverket bör finnas hos den verksamhet som har tilldelats 
konstverket i fråga. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021 
 Konst i offentlig miljö Kf § 55/99  
 Handlingsplan för konst i offentlig miljö 22 november 2004 § 281  
 Policy för konstnärlig utsmyckning, 21 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David Dinsdale (L) 
att kommunstyrelsen, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att kommunfullmäktige 
upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig miljö, samt att kommunfullmäktige 
fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning, daterad 21 oktober 2021. 
  
Vidare föreslår Per Vorberg (M) med instämmande av Håkan Eriksson (KD) och David 
Dinsdale (L) att under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig 
utsmyckning, upphäver kommunstyrelsen Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som 
fastställdes av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281, samt att kommunstyrelsen 
beslutar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning är genomfört och därmed avslutat, och att uppdraget att ta fram beslutsunderlag 
för att tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen är genomfört och därmed avslutat. 
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Patrik Linde (S) föreslår i första hand att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att utveckla hur medborgardialogen ska gå till, och i andra hand att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Robert Langholz (S) förslag. 
  
Robert Langholz (S) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD), Ulla-Karin 
Johansson (S) och Patrik Linde (S) att kommunstyrelsen beslutar enligt Per Vorbergs förslag 
med ändringen att procentsatsen hanteras på ett ställe, dvs i budget. Det innebär att första 
punkten under rubriken Ansvar och roller tas bort, således stryks ”Kommunfullmäktige 
avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens nettoinvesteringsbudget”. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 19:45-19:48. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet görs det enligt Patrik Lindes förslag om återremiss. 
Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden ställa Per 
Vorbergs och Robert Langholz förslag mot varandra. 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
   
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag  
Nej-röst för att återremittera ärendet 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 5.    
  
Per Vorbergs och Robert Langholz förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Robert 
Langholz förslag. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-10-21  

 

Voteringslista: § 359 
Ärende: Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras, finansieras och följas upp av kommunstyrelsen,  2020KS586 
 
Omröstningslista 5 

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   
Ronny Sjöberg (C), 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   
Resultat 9 4 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Elin Rosén 
 
 
 
 
 
 Datum   
              2021-09-20   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS586 100 

 

 

Redovisning av uppdrag att ta fram beslutsunderlag för att 
tydliggöra att konstnärlig utsmyckning ska hanteras, 
finansieras och följas upp av kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige upphäver beslut 1999 § 55/99, Om konst i offentlig 
miljö.  
 
Kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig utsmyckning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Policy för konstnärlig 
utsmyckning, upphäver kommunstyrelsen Handlingsplan för konst i offentlig 
miljö, som fastställdes av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget i budget 2019 gällande inriktning 
och policy kring konstnärlig utsmyckning är genomfört och därmed 
avslutat.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget att ta fram beslutsunderlag för att 
tydliggöra att hantering, finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig 
utsmyckning ska hanteras av kommunstyrelsen är genomfört och därmed 
avslutat. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 389 att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, 
finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning ska 
hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då att uppdraget 
som gavs i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning kvarstår.  
 
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till 
Policy för konstnärlig utsmyckning som anger vilka principer som ska gälla 
för konstnärlig utsmyckning i Härryda kommun. Arbetet med konstnärlig 
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utsmyckning ska enligt policyn ske i öppenhet och i dialog med 
medborgarna. 

Kommunstyrelsen fastställer årligen en konstplan som visar kommande 
konstprojekt och de bygg- och infrastrukturprojekt som de är knutna till.  
Konstplanen följer kommunens investeringsbudget och flerårsplan. I planen 
ska även en underhållsplan och driftskostnad presenteras. Uppföljning av 
arbetet med offentlig konst sker inom ramen för verksamhetsberättelsen.  

Anslag för konstnärlig utsmyckning finns inom ramen för den samlade 
investeringsbudgeten och uppgår till 0,5 procent av 
nettoinvesteringsbudgeten, dock maximalt 2,0 mkr per år. I nuläget finns 
inga medel avsatta i driftbudgeten för löpande underhåll av den offentliga 
konsten.  

Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut från 1999 § 
55/99, Om konst i offentlig miljö bör ersättas av Policy för konstnärlig 
utsmyckning. Vidare bedömer förvaltningen Handlingsplan för konst i 
offentlig miljö, som fastställdes av kommunstyrelsen den 22 november 
2004 § 281 bör upphävas.  
 
Vidare bedömer förvaltningen att det finns behov av att utveckla formerna 
för hur dialog med medborgarna kan ske inom ramen för arbetet med 
offentlig konst.  
 
Förvaltningen bedömer att ansvaret för löpande drift och underhåll av 
konstverket bör finnas hos den verksamhet som har tilldelats konstverket i 
fråga.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021  
 Konst i offentlig miljö Kf § 55/99  
 Handlingsplan för konst i offentlig miljö 22 november 2004 § 281  
 Policy för konstnärlig utsmyckning 
 

 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2020 § 389 att uppdra åt 
förvaltningen att ta fram beslutsunderlag för att tydliggöra att hantering, 
finansiering, beslut och uppföljning av konstnärlig utsmyckning ska 
hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då att uppdraget 
som gavs i budget 2019 gällande inriktning och policy kring konstnärlig 
utsmyckning kvarstår.  

Bakgrund 
Kommunen arbetar sedan 1999, efter beslut i kommunfullmäktige Kf § 
55/99, med offentlig konst som en av delarna i kommunens bygg- och 
infrastrukturprojekt. Till grund för konstgestaltningsprojekten finns 
Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281.  
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Policy för konstnärlig utsmyckning 
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till 
policy som anger vilka principer som ska gälla för konstnärlig utsmyckning 
i Härryda kommun.  

Policyn tydliggör att den offentliga konsten är en viktig beståndsdel i 
samhällsbyggandet. Den tillför värden i den offentliga miljön genom att ge 
karaktär och egenart åt byggnader och platser och skapar sammanhang 
mellan historien och samtiden. Arbetet med konstnärlig utsmyckning ska 
enligt policyn ske i öppenhet och i dialog med medborgarna. 

Hantering av arbetet med konstnärlig utsmyckning 
Konstplan 
Ett långsiktigt planerande av den offentliga konsten underlättas genom att 
förvaltningen upprättar ett förslag till konstplan som revideras varje år. 
Denna konstplan presenteras för kommunstyrelsen. Konstplanen visar 
de bygg- och infrastrukturprojekt som konstprojekten är knutna till med 
anvisad budget för varje konstprojekt. Konstplanen följer kommunens 
investeringsbudget och flerårsplan. I planen ska även 
en underhållsplan och driftskostnad presenteras.  

Programhandling  
Inför varje konstprojekt, i enlighet med konstplanen tillsätter 
förvaltningen en arbetsgrupp med erforderliga kompetenser, utifrån varje 
projekts förutsättningar. Arbetsgruppens uppgift är att förbereda arbetet med 
konstgestaltningen genom att utarbeta en programhandling som kommer att 
ligga till grund för upphandlingen och slutligen valet av konstnär.  
    
Till varje konstprojekt knyts också en extern konstkonsult, med uppgift att 
vägleda arbetsgruppen i upphandling och val av konstnär för aktuellt 
uppdrag. Konstkonsulten deltar i gruppens arbete från idéstadiet till 
slutbesiktning av färdigt verk och utgör en länk mellan beställare och 
konstnär. Upphandling av konst och konstnärliga tjänster sker enligt Lagen 
om offentlig upphandling. 

Externa exploatörer  
Eftersom konstplanen följer kommunens bygginvesteringar och finns med i 
ett tidigt skede i plan- och byggprocesserna finns det möjlighet, att genom 
kommunens avtalsskrivande med externa exploatörer även uppmuntra dessa 
att satsa på konstnärlig gestaltning av sina byggprojekt.  
 
Dialog med medborgare 

Konst kan ge estetiska upplevelser, möjlighet till reflektion och diskussion 
men kan också bryta mot invanda mönster och vara något som ifrågasätter, 
väcker tankar och frågor. Den offentliga konsten blir därför ibland både 
uppmärksammad och omdebatterad.  
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I arbetet med konstnärliga gestaltningsprojekt är kommunikation med 
medborgare en viktig del i processen. I tidigt skede i anslutning till att 
platsen för konstverk är anvisad påbörjas dialog med medborgare. Ett 
underlag utformas och finns med i programförklaring som ligger till grund 
för upphandling. Tillsammans med tekniska detaljer och fysiska 
förutsättningar beskrivs platsens identitet och historia, symbolik eller annan 
input som skrivs in i programförklaringen. Vid upphandling av konstnär 
finns möjlighet att villkora medborgares delaktighet i arbetet med 
gestaltningen.  

Finansiering – investeringsbudget 
Anslag för konstnärlig utsmyckning finns inom ramen för den samlade 
investeringsbudgeten. Anslaget uppgår till 0,5 procent av 
nettoinvesteringsbudgeten, dock maximalt 2,0 mkr per år. Anslaget för 
investeringen finns inom förvaltningens ekonomi- och 
upphandlingsfunktion. Konstverkets placering avgör vilken verksamhet 
inom förvaltningen som tilldelas ansvar för konstverket. Berörd verksamhet 
ersätts för upparbetade kostnader i samband med bokslut genom att en 
budgetjustering görs. De verksamheter inom förvaltningen som i nuläget 
innehar konstverk är trafik, fastighet samt kultur- och fritid.  

Avskrivning 

I nuläget görs ingen avskrivning på offentlig konst i Härryda kommun. 
Flertalet konstverk står dock utomhus och utsätts för slitage i form av väder 
och vind, varför förvaltningen bedömer att det finns skäl att revidera detta. 
Förvaltningen bedömer därför att den offentliga konsten ska skrivas av med 
en avskrivningsperiod om 50 år, vilket motsvarar årliga 
avskrivningskostnader om 2 procent. Räntekostnader uppgår till 1 procent. 
Avskrivningar kan ske med start år 2021 och omfatta konstverk som är 
införskaffade från 2008 och framåt, vilket innebär att retroaktiva 
avskrivningar om totalt 3,4 mnkr kommer att belasta 2021 års resultat. De 
retroaktiva avskrivningarna bokförs på finansförvaltningen. 

Drift och underhåll   
Det har hittills inte funnits en tydlig rutin för var ansvaret för löpande drift 
och underhåll av konstverket ska finnas. I nuläget finns heller inga medel 
avsatta i driftbudgeten för löpande underhåll av den offentliga konsten.  

Förvaltningen föreslår att den verksamhet som tilldelas konstverket också 
får ansvar över drift och underhåll. Förvaltningen uppskattar att den för 
konstverket ansvariga verksamheten ska kompenseras med en ersättning 
motsvarande 1 procent av konstverkets totala inköpskostnad. Denna 
budgetjustering görs i samband med att verksamheten kompenseras för 
inköpskostnaden.  

Finansiering – driftbudget 
Anslaget för tillkommande ränta och avskrivning samt drift och underhåll 
budgeteras centralt och justering till berörd verksamhet görs i samband med 
bokslut. Under budgetarbetet inför perioden 2023–2025 föreslås att ramar 
för ränta och avskrivning samt drift och underhåll justeras med totalt 4 
procent av anslaget för konstnärlig utsmyckning. Årliga kostnader för ränta 
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och avskrivning samt drift och underhåll väntas uppgå till 1,4 mnkr från och 
med år 2022.  

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp arbetet med offentlig konst inom ramen för 
verksamhetsberättelsen.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har utifrån kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag till 
ny policy som anger vilka principer som ska gälla för konstnärlig 
utsmyckning i Härryda kommun. Förvaltningen bedömer att Policy för 
konstnärlig utsmyckning motsvarar det uppdrag gällande inriktning och 
policy kring konstnärlig utsmyckning som gavs i budget 2019.  
 
Förvaltningens bedömning är att kommunfullmäktiges beslut från 1999 § 
55/99, Om konst i offentlig miljö bör upphävas och i stället ersättas av 
Policy för konstnärlig utsmyckning.  Vidare bedömer förvaltningen 
Handlingsplan för konst i offentlig miljö, som fastställdes 
av kommunstyrelsen den 22 november 2004 § 281 bör upphävas.  
 
Vidare bedömer förvaltningen att det finns behov av att utveckla formerna 
för hur dialog med medborgarna kan ske inom ramen för arbetet med 
offentlig konst.  
 
Förvaltningen bedömer att ansvaret för löpande drift och underhåll samt 
ekonomisk kompensation för drift, underhåll, ränta och avskrivningar bör 
ges till den verksamhet som har tilldelats konstverket i fråga.   

 
 
Päivi Malmsten Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
2021-10-21 
2020ks586

 1 

 

 

Policy för konstnärlig utsmyckning 

Konstpolicyn beskriver kommunens förhållningssätt i frågor om konst och konstnärlig 
utsmyckning som kännetecknas av mod, nytänkande och handlingskraft i enlighet med 
kommunens vision.  
 
Konst i offentlig miljö prioriteras 

Den offentliga konsten är en viktig beståndsdel i samhällsbyggandet. Den tillför värden i den 
offentliga miljön genom att ge karaktär och egenart åt byggnader och platser och skapar 
sammanhang mellan historien och samtiden. 

Vid upprättande av program för kommunala byggnads- och infrastrukturprojekt ska konst i 
offentlig miljö alltid ingå som en av delarna i programmet. Detta gäller vid såväl ny- som om- 
och tillbyggnad. Oavsett offentlig eller privat exploatör. 
 
Medborgardialog 

Arbetet med konstnärlig utsmyckning sker i öppenhet och i dialog med medborgarna. 
 
Ansvar och roller 

 Kommunfullmäktige avsätter 0,5 procent till offentlig konst av kommunens 
nettoinvesteringsbudget.  
 

 Förvaltningen upprättar konstplanen och informerar kommunstyrelsen 
 

 Offentlig konst är en självklar del i ordinarie linjeorganisation. Vid varje 
gestaltningsprojekt samverkar de olika kommunala sektorerna, där olika 
verksamheters yrkeskompetenser tas tillvara.  
 
 

Fastställd av kommunfullmäktige 2021-xx-xx §xxx 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-11-11 

Till: Kommunstyrelsens (KS) ordförande, kommunalrådet Per Vorberg 

 

Betr.:  Hot, påtryckningar och korruption. Tystnadskultur i Härryda kommun? 
 

BAKGRUND 

Sverigedemokraterna tog initiativ inför KS 2021-08-26 genom att lyfta frågan om tystnadskultur i 

Härryda kommun och att KS skulle informeras om hur kommunen arbetar med frågan. KSO föreslog 

ett annorlunda upplägg men andemeningen var densamma, bra så. Nu har det gått över 2 månader 

och det har hållits flera KS-möten men ännu har ingen information presenterats för KS. 

Göteborgsregionen (GR) hade 2021-10-29 en strategidag på temat inklusive rundabordssamtal med 

deltagare från bland annat polis och näringsliv – och där 3 GR-kommuner redogjorde för hur de tagit 

tag i frågorna och aktivt arbetade med trygghet och tystnadskultur. Härryda var inte en av de 

kommuner som presenterade att eller hur vi arbetar med frågorna.  

Det framkom tydligt under presentationer och samtal det finns problem med ”kriminella klaner” som 

infiltrerar verksamheter och även politik samt utövar påtryckningar. Detta gäller inte bara Göteborg – 

problemet sprider sig även till mindre kommuner. Enligt polisen kan det t.o.m. vara lättare att ”ta sig 

in” i mindre kommuner.  

Vid direkt fråga till polisen på vad näringslivet kan göra mer var ett av de tydliga svaren att se till att 

bostadsbolag vet vilka som bor i bostadsbeståndet något som vi i SD-Härryda uppmärksammat 

tidigare. 

 

FRÅGOR TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNALRÅDET PER VORBERG 

1. Varför dröjer det så länge med att ge information om ”hot, påtryckningar och korruption – 

tystnadsultur i Härryda kommun?” i KS? 

2. Vad är din förklaring till att vi ännu inte lyft frågan till politiks nivå, som många andra GR-

kommuner redan gjort efter göteborgsrapporten? 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

ELEKTRONISKT SIGNERAD 

Peter Arvidsson 

Ledamot kommunfullmäktige 

2021-11-01 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-11-11 

Till: Kommunstyrelsens (KS) ordförande, kommunalrådet Per Vorberg 

 

Betr.:  Utvärdering och uppdatering av Härryda kommuns pandemiplan 

BAKGRUND 

Sverigedemokraterna tog 2021-03-04 i KS ett initiativ till utvärdering av Härryda kommuns hantering 

av pandemin. KSO yrkade avslag och SD har efter avslaget i KS reserverat sig mot beslutet och väckt 

motion om ”Utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan”.  

Vid KS-mötet 2021-10-21 tog KSO initiativ att ge Kommunforskning i Västsverige (KFi) uppdrag om 

utvärdering av Härryda kommuns arbete med pandemin vilket beslutades. KFi har redan utvärderat 

flera andra kommuners pandemiarbete. Rapporter för Mölndal, Stenungssund och Göteborg är klara. 

Rapporten för Göteborg är daterad 2021-06-16. 

 

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNALRÅDET PER VORBERG 

Varför har det dröjt så länge med att ge i uppdrag till extern part att utvärdera Härryda kommuns 

arbete med pandemin? 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

ELEKTRONISKT SIGNERAD 

Peter Arvidsson, Ledamot kommunfullmäktige 

2021-11-02 
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Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-11-11 

Till: Kommunstyrelsens (KS) ordförande, kommunalrådet Per Vorberg 

 

Betr.:  Utvärdering och uppdatering av Härryda kommuns pandemiplan 

BAKGRUND 

Sverigedemokraterna tog 2021-03-04 i KS ett initiativ till utvärdering av Härryda kommuns hantering 

av pandemin. KSO yrkade avslag och SD har efter avslaget i KS reserverat sig mot beslutet och väckt 

motion om ”Utvärdering och uppdatering av kommunens pandemiplan”.  

Vid KS-mötet 2021-10-21 tog KSO initiativ att ge Kommunforskning i Västsverige (KFi) uppdrag om 

utvärdering av Härryda kommuns arbete med pandemin vilket beslutades. KFi har redan utvärderat 

flera andra kommuners pandemiarbete. Rapporter för Mölndal, Stenungssund och Göteborg är klara. 

Rapporten för Göteborg är daterad 2021-06-16. I den rapport Mölndal beställt kan man läsa ”Syftet 

med den här utvärderingen är därför inte att granska Mölndals stads arbete kritiskt för att utkräva 

ansvar och hitta fel att korrigera.”  

Slutsatserna och rekommendationerna i rapporterna är tunna och Härryda kan knappast förvänta sig 

en matigare rapport som kan ligga till grund för bättre framtida pandemihantering i kommunen om vi 

ger uppdraget till KFi. 

Emellertid presenterade Regeringens Coronakommission 2021-10-29 ett delbetänkande som är 

mycket kritiskt till Sveriges pandemihantering och pekar på att den politiska ledningen brustit 

kraftigt. I Härryda har SD tagit otaliga initiativ i KF, KS och VFN för att förbättra det kommunala 

arbetet med hanteringen av pandemin, men dessa har i samtliga fall röstats ner med förklaringar 

som att man följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regering, region etc.  och därmed 

avstår från egna analyser och ställningstaganden. 

 

FRÅGA TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE, KOMMUNALRÅDET PER VORBERG 

Kan du som KSO tänka dig stödja initiativ om att i uppdragsbeskrivningen till KSi, eller annan 

extern granskare, förtydliga uppdraget med innebörden ”Syftet med beställd rapport är att 

granska Härryda kommuns arbete kritiskt för att utkräva ansvar och hitta fel att korrigera; i den 

politiska styrningen såväl som förvaltningens arbete; samt lämna tydliga rekommendationer om 

hur kommunens arbete kan förbättras m.h.t pågående och framtida pandemier”. 

 

För Sverigedemokraterna i Härryda kommun 

ELEKTRONISKT SIGNERAD 

Peter Arvidsson, Ledamot kommunfullmäktige 

2021-11-02 

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
2D8727BA5F404AADA5A782CF26E14C69Page 778 of 781



 

 

 

 

 

Inkommen fråga till välfärdsnämndens 
ordförande om plikt att skaffa barn 

26 

2021KS669 
   

Page 779 of 781



KF_Härryda_2021-11-11 SD Fråga VFN ordf. plikt få barn S.pdf

Name Method Signed at 

PETER ARVIDSSON BANKID 2021-11-02 13:55 GMT+01 

List of Signatures Page 1/1

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. 

External reference: B8AFEA4C16C649A9AAFC235FF1B095AB 

Page 780 of 781



   

Sida 1 av 1 

 

 

Fråga i Härryda kommunfullmäktige 2021-11-11 

Till: Välfärdsnämndens (VFN) ordförande, kommunalrådet Maria Kornevik Jakobsson (C). 

 

Betr.:  Plikt att man får barn får när man flyttar till Härryda kommun? 

BAKGRUND 

I Göteborgs-Posten 2021-10-25 intervjuas välfärdsnämndens ordförande Maria Kornevik Jakobsson 

med anledning av att VFN beslutat lägga ner Hagens förskola i Landvetter, något som vi i SD motsatte 

oss.  

Vi i SD anser det är var och ens ensak 

att ta beslut om att skaffa barn och 

inget som kommunalpolitiker skall 

lägga sig i. Vi skall självklart bygga ett 

bra samhälle och med väl fungerande 

funktioner som underlättar för dem 

som väljer att få barn. En väl 

fungerande och trygg barnomsorg 

med valfrihet mellan olika kommunala 

verksamheter och privata aktörer är 

en sådan sak. Att lägga ner fungerande 

verksamheter och splittra upp 

omsorgspersonal och barngrupper är en dålig väg att gå för att underlätta för dem som väljer att få 

barn. När välfärdsnämndens ordförande går ut i en av våra största dagstidningar och skuldbelägger 

folk för att de inte fått eller fått för få barn för att fylla kommunens förskolor sänder det fel signaler.  

Som ledamot i Välfärdsnämnden står jag inte bakom uttalandet. 

 

FRÅGA TILL VFN ORDFÖRANDE, KOMMUNALRÅDET MARIA KORNEVIK JAKOBSSON 

Hur många barn anser du varje kvinna i Landvetter skall få för att 

uppfylla sin plikt och behålla sin kommunala förskola? 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

ELEKTRONISKT SIGNERAD 

Peter Arvidsson, Ledamot kommunfullmäktige 

2021-11-02 
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 Mobiltelefon
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 E-postadress
therese_nirvander@hotmail.com
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 Postnummer och ort
438 92 Härryda


 Adress
SKJUTBANEVÄGEN 1


 För- och efternamn
THERESE NIRVANDER


 Personnummer
197905284860


Lämna ett medborgarförslag


1. Inlämnat av


Inlämnat av


2. Ditt förslag


Rubrik på ditt förslag
Avsaknad av övergångsställe vid busshållplats


Beskriv förslaget
Barn med rätt till skolskjuts och barn som åker buss behöver i dagsläget när dom kommer med bussen från Landvetter resecentrum 
ta sig över vägen från Hållplats Härryda kyrkan. Busshållplatsen ligger i anslutning till en större korsning och hastigheten på 
sträckan är 70km/h. Sträckan verkar inbjuda till högre hastigheter än 70km/h och det finns i dagsläget inget uppmärkt 
övergångsställe på platsen. Dvs att det är direkt farligt för barnen att gå över vägen. Det har under dom åren sen vi flyttade hit blivit 
ett gäng barn som bor i området och dom rör sig mellan bussen och hemmet och än har ingen olycka sket. Vi ser ju helst att det 
förblir på det sättet och att kommunen kan se till så att det kommer upp tydliga markeringar i vägen för ett övergångsställe så att 
bilister blir uppmärksamma på att det går barn, äldre och vuxna till och från bussarna här.
I dom dialoger jag hade med skolskjuts bolaget när vår ena son började åka skolskjuts var det inte populärt att jag ville att sonen 
skulle lämnas av på samma hållplats som han plockades upp på för att han inte skulle behöva ta sig över vägen där det inte fanns 
markeringar. Nu börjar det snart bli dax för yngsta sonen att åka skolskjuts och jag ser gärna att det finns en lösning på detta så att 
vi slipper framtida olyckor.


Bifogat material
Här kan du bifoga filer som komplement till ditt förslag. Det kan till exempel vara bilder, ritningar eller dylikt.


    (112 KB)Övergångsställe.PNG
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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SDO for Gunilla Lönnbratt (5165252):
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ZUocXicRXUOUQ3oUlNl2c0Jwo1yxW3wQxKe7HwLDmnCu3hM2ioNqOfLEfIh5nGjDtZZB44eQaI5z
k6taaVJVKA5qFMRi+nzvDGyCdJUm3bP6UE3MTyGL+IE1gBt4/CMc8y2jJcrSPJStyF7iz526DCJx
44h/5MIcChz3zRphRc8hveGF3xOx+lCAX4komH6KWGypBXEFTED/Dyc8RrAq1arH1pBjWVhoJg7t
Yl5E7bOaVMMgit9i9P3wD9MpGCB78lqJT0Ji2Gk6cr8KBz2aN6S9auwdir+6oXhwyaVhCL45Mhnb
VPuaZXCNoUQ7g1I5v347O2H01OJreNLpabEY4A==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB
AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js
L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw
ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD
bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB
BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC
ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg
cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD
I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB
3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ
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/afmiSTYzIw0bOIjL9kSGiG5VZFvC5F5GQytQIgLcOJ60g7YaEi7ghM5EFjp2CoHxhLbWNvSO1UQ
RwUVZ2J+GGOmRj8JDlQyXr8NYnon74Do29lLBlo3WiXQCBJ31G8JUJc9yB3D34xFMFbG02SrZvPA
Xpacw8Tvw3xrizp5f7NJzz3iiZ+gMEuFuZyUJHmPfWupRWgPK9Dx2hzLabjKSWJtyNBjYt1gD1iq
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                 2021-11-02T12:40:18.477+01:00
                 started-signature-session
                 
                     213.66.202.127
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2021-11-02T12:40:19.064+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
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                     UbNqYeUFXc0N9TorChOOmF0MWSPjvytndiRzVv1FfSk=
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                 2021-11-02T12:40:36.124+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
        
         
             
                 2021-11-02T12:41:08.400+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 eQUkrcaBjEcq5mL5cDvRbua10L0B4rF23QH+rhTlVrE=

 
 
 mlMt57JK0cWtf5eDI8MEeROrdTbttDuxaDuTIirLFaY=


 
nDPt5lYnmcUZ55b8I/F4O8zdjoDtfubosS1n6uSMa3xAHGGJprObKd7iaZ131qNScbLk/A4hFuak
m0adRk4KjMnKL2yLoSqae4Px5iAK/vgXhgMcnSJyi9K29siHVQEPdM78/T+YciZB57EN+DAvGbgH
tZZaqG2kjcMcHWVJIDEs2SDTlbk0ASNkf76dMr87e2A5YopLUvJTaGKVI4p8mkoc2qhVDKekIEah
TfS9F222qJ8Bzbt1qrD2ckrQ5gAA52cet+NNDFbATKe1qZe7nWzXFU7RPZtKZAy/RdxIjGFW3LH5
aY5xiKHGv+ZhpOT1sDxh3bPD/OkWucro/5f5OQ==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB
AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js
L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw
ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD
bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB
BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC
ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg
cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD
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 a/4k+DghZj/w71K56nBGx94zP8EXpMB+cRfWxqn5Yqc=

 
 
 h41IjUXD98gcqK6dfjorRLZs6GhDIqfw+SojoqnfaRY=


 
QmanMR2JhDQU9KhBUHC0xhcNXNw/o26T7ziwreIwsVDGPYLy5zTutsVEZoZFZE3t/7Gko/2xXRDd
eM7fDcYQM1bgb3YVdHwu/rCo4hMr6gS4MOoDkFr1lB7yfufmPJcjOQm2SIxskduYP/DcfUknAS6N
/3R5AGsrI0joAsyVhkhjTSsCtYY0WNLhkLIsFs8oK+r2d2tk4rRberGRfSbUdQExgSpRhtQL0lv9
sGAXu3uI+Vg1nhchgJ6N0+ScKWn40H1Q+GG6Y3zh3rxcJVlCRkzlDAsKd3HxMArX7bVJmwDY/gmM
y3lyHAYXE0R9NZEjsghXlscb+XyfsfTGsKW21w==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x
HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg
Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD
VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy
MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym
d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b
VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq
/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd
AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk
c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5
s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV
HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB
AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js
L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw
ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD
bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB
BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC
ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg
cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD
I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB
3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ
SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=
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KoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAON6Gk4TsoAn39gyUXBUfjcLNaq1FLlq2mSqt7l4EUAL
Qfwfw//3jcKPb70rGYD1Mw46shRoL2gFJP3mD5FYe+5pAKqJ1VRdFb/qO/HnYPPBx2vzbEJgOafC
uBX6wEMJc0O8cTsv/MqLvW8K88S+ziZcTSXMo95XkYGcYyaQiS5PR1mzATTvA/Xm811oCI8jZD2Z
jSQ8KhB8ePaRNJTiOK/xYhqSvU9Un7i83NDSAeliZYW6asJ7g2DUcFWDytHvRJQtvd6tTxn+PUTh
C+IlgDJc6riJaIhYBqENID6LsBLdkSGIKsxVDsjDOZ3568D1XaRH9Wlo6Hj0792Ncu7AqZUCAwEA
AaOBtjCBszAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB8GA1UdIwQYMBaAFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvD
MB0GA1UdDgQWBBTMw/gHt5xtek71pysdBfmzRxyR0TAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAow
CDAGBgRVHSAAMD0GA1UdHwQ2MDQwMqAwoC6GLGh0dHA6Ly9jcmwuYnV5cGFzcy5uby9jcmwvQlBD
bGFzczNSb290Q0EuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAJEHvXHhjk5VKHDDvh5R3eaNjLNXwK
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UHoGjgmorgHoCRm/JKAjuFvE5NYc1EW2h8rAtg2apNRXe+TrTfLHH4gNYD6+Rd9L7zI6RQRgO11l
maWmC5C6VdBJfOtX/gCjpjOwhb9RXwKdGXlbCgpLlv5dhMcSjgxz7NJW3sjyWIhelt5vr7iK+3Xq
e1mTA869l8rb7eDXHpavH/fOQYlHNWDSJQBkA6nbPpYwTy0FWOEdSTrrsb0NLyiF6snEzMyoMIfe
zj1yZJO+ATnZXeIsnrIRW5kL2BmHG0FJ7Up/zq89trNh8eYFE2wPYKhAM3UZNT0jzLLpabJQEFCq
oX3XEPYyAIYJzGbvnCYAPesy88MY9gZBVTCfNuyJr1qrFn2B+fCwwD1ZCOcg3FHr0K601z+v4KWB
19T1ui81cNWdadchU3UxH3i5ZJIi8z8abzj8E8l4sl5SD8iyUW58OF+bScx+P+RG2+DPw7uHbqIt
CYlpl/+YXhKCeGbZ/mI4xHipWuuamnYzZcD1TJ2g+0J9aqLavrBrnhtR0tWS2gmds5G4yNxROB1u
QLZPFswq7WjfCUK3A8RrnNGcGPaCOf4BAou0GAiGo8kWwg== MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU
QnV5cGFzcyBBUy05ODMxNjMzMjcxIDAeBgNVBAMMF0J1eXBhc3MgQ2xhc3MgMyBSb290IENBMB4X
DTEwMTAyNjA4Mjg1OFoXDTQwMTAyNjA4Mjg1OFowTjELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MSAwHgYDVQQDDBdCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgUm9vdCBDQTCCAiIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKXaCpUWUOOV8l6ddjEGMnqb8RB2uACatVI2zSRH
sJ8YZLya9vrVediQYkwiL944PdbgqOkcLNt4EemOaFEVcsfzM4fkoF0LXOBXByow9c3EN3coTRiR
5r/VUv1xLXA+58bEiuPwKAv0dpihi4dVsjoT/Lc+JzeOIuOoTyrvYLs9tznDDgFHmV0ST9tD+leh
7fmdvhFHJlsTmKtdFoqwNxxXnUX/iJY2v7vKB3tvh2PX0DJq1l1sDPGzbjniazEuOQAnFN44wOwZ
ZoYS6J1yFhNkUsepNxz9gjDthBgd9K5c/3ATAOux9TN6S9ZV+AWNS2mw9bMoNlwUxFFzTWsL8TQH
2xc519woe2v1n/MuwU8XKhDzzMro6/1rqy6any2CbgTUUgGTLT2G/H783+9CHaZr77kgxve9oKeV
/afmiSTYzIw0bOIjL9kSGiG5VZFvC5F5GQytQIgLcOJ60g7YaEi7ghM5EFjp2CoHxhLbWNvSO1UQ
RwUVZ2J+GGOmRj8JDlQyXr8NYnon74Do29lLBlo3WiXQCBJ31G8JUJc9yB3D34xFMFbG02SrZvPA
Xpacw8Tvw3xrizp5f7NJzz3iiZ+gMEuFuZyUJHmPfWupRWgPK9Dx2hzLabjKSWJtyNBjYt1gD1iq
j6G8BaVmos8bdrKEZLFMOVLAMLrwjEsCsLa3AgMBAAGjQjBAMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYD
VR0OBBYEFEe4zf/lb+74suwvTg75JbCOPGvDMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsF
AAOCAgEAACAjQTUEkMJAYmDv4jVM1z+s4jSQuKFvdvoWFqRINyzpkMLyPPgKn9iB5btb2iUspKdV
cSQy9sgL8rxq+JOssgfCX5/bzMiKqr5qb+FJEMwx14C7u8jYog5kV+qi9cKpMRXSIGrs/CIBKM+G
uIAeqcwRpTzyFrNHnfzSgCHEy9BHcEGhyoMZCCxt8l13nIoUE9Q2HJLw5QY33KbmkJs4j1xrG0aG
Q0JfPgEHU1RdZX33inOhmlRaHylDFCfChQ+1iHsaO5S3HWCntZznKWlXWpuTekMwGwPXYshApqr8
ZORK15FTAaggiG6cX0S5y2CBNOxv033aSF/rtJC8LakcC6wc1aJoIIAE1vyxjy+7SjENSoYc6+I2
KSb12tjE8nVhz36udmNKekBlk4f4HoCMhuWG1o8O/FMsYOgWYRqiPkN7zTlgVGr18okmAWiDSKIz
6MkEkbIRNBE+6tBDGR8Dk5AM/1E9V/RBbuHLoL7ryWPNbczk+DaqaJ3tvV2XcEQNtg413OEMXbug
UZTLfhbrES+jkkXITHHZvMmZUldGL1DPvTVp9D0VzgalLA8+9oG6lLvDu79leNKGef9JOxqDDPDe
eOzI8k1MGt6CKfjBWtrt7uYnXuhF0J0cUahoq0Tj0Itq4/g7u9xN12TyUb7mqqta6THuBrxzvxNi
Cp/HuZc=   MIIFyQoBAKCCBcIwggW+BgkrBgEFBQcwAQEEggWvMIIFqzCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w
GwYDVQQKDBRCdXlwYXNzIEFTLTk4MzE2MzMyNzEYMBYGA1UEAwwPQnV5cGFzcyBPQ1NQIEVDGA8y
MDIxMTEwMjEyNTUxNlowbjBsMEQwCQYFKw4DAhoFAAQU+sMYjIxE/H/4lHInyjEC5+yX48QEFMzD
+Ae3nG16TvWnKx0F+bNHHJHRAgsQygvE/LeZiI6fm4AAGA8yMDIxMTEwMjEyNTUxNlqgERgPMjAy
MTExMDIyMDU1MTZaoSEwHzAdBgkrBgEFBQcwAQIEEJUygBu3PYzVm57AiaylajkwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBADbGlTetE/m1n99VvnDSkvIlQn8B2KW2n0VEsBElPY+iJ8WuiBO/cOteiUg/FshQ
9WkIbQsFuy4kkVSAyqQgvWBbhssl3MhhRO16TOCW+CgnZTH6hntBx/5mZP+Mc0XF8XiKV8a+6ZpM
GQMpqVwaNc30fEh/7eMK/X/Ex5Y5GdtvBGfiGmVIntK0vSpX7qDvEhRDtFBKLh0Fmua6FT9y55IU
xuqVMk+OCgM4ds6xwykUl5UIGk7ficylcrrKKyMer72hwVhqYYdzs3pYSeXPp+Q8lBjrMtIVMjjL
eT+oppBEajUadkzagzSik48kqdEAB79j17BUZPuSAZcFpfXCcSCgggOiMIIDnjCCA5owggKCoAMC
AQICCjG+X5NvJgk0CBQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8xHTAbBgNVBAoMFEJ1
eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgMzAeFw0yMTEw
MDExMDAwMDBaFw0yMTEyMzAxMTAwMDBaMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0wGwYDVQQKDBRCdXlwYXNz
IEFTLTk4MzE2MzMyNzEYMBYGA1UEAwwPQnV5cGFzcyBPQ1NQIEVDMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF
AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAvduBwAV6uNhaRus3NtLBwWQP/Dsj2kBikNUfFi/LV3Gl4LGZj+upRAf/
iYnbpMKqCJ793vkaFyxvjc7EsUbX+E9V9TlXVBAmUm2zQ5JradK+BFmUXa7a9AglWXXLWGtAAkzi
KmvLFkl8wTP4ySQC0ujLmxWecRJR8f6OvRtFYSDtFYkS9DeRAdzGUTSI4cCzPDszThCSguHtRh6u
WgDsNCLg5ZL2YS5EvNpFoidBgcg73TzzxUMnjHDZB3lSMYIPenaHZcxjn+FLJ8T5R/5uOm8fZpua
lkluAKDaZtHFFXSjhSh1lYiteo9kBAXR7A1mI6IOv0EkHCGJtodSNRCCYQIDAQABo4GEMIGBMAkG
A1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFHFudT7E
VSjcGTmThgucNGvwFMUuMA4GA1UdDwEB/wQEAwIHgDATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDCTAPBgkr
BgEFBQcwAQUEAgUAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAnYdNWqCLqmU2LVD3Rd3X09Ahr+rqcppxa
+ACADZAj2G9gtw+Dcxx6udUphDnv8oOtiloLbzWIlr7WGIeaZtNiKfjeG57Vt7Nzn5z4ldz3hzT2
0itKXQBx/5Q138iP2bMtljaYj9QiMwbkQWfHp6ZQe+dSFzLimfRSMubaW4/j0Lf9sPOrxjY71bis
96Xlh5CMUFnl8igO86FfJm8c8ZpoxGXjpr3uKuWwBWiQZJjMITnI/Nk3/so8fFv9fz8dE7iPVSr7
5UzqcWVfJqE4sL82ASqoU2pzRaTDVNeO+HNn6v3EldEkjbzsZmpUsnMFR0qYlMVxzHlvo6QybVG4
bCbm
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