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Dnr PU 114/13
Stadsbyggnadsförvaltningen
Elisabet Börlin
kommunstyrelsen

Mölndals stads yttrande över förnyad remiss angående
översyn och revidering av vissa riksintresseområden för
friluftslivet i Västra Götalands län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att skicka över stadsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande
till länsstyrelsen som svar på den förnyade remissen angående översyn och revidering av vissa
riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län.
Ärendet
Länsstyrelsen i västra Götaland har sänt över en förnyad remiss angående översyn och
revidering av vissa riksintresseområden för friluftslivet i Västra Götalands län. Förslaget visar
nya respektive omarbetade avgränsningar för riksintresset för friluftslivet. Mölndals stad har
fått förlängs svarstid till och med september månad.
Länsstyrelsen i västra Götalands län har tidigare sänt över en remiss (daterad 2013-10-22)
angående översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands
Län. Mölndals stad svarade på remissen i december 2013 (dnr KS 390/13 § 293).
Länsstyrelsen kommer att lämna underlag till Naturvårdsverket efter remisstiden inför deras
beslut om revidering av Riksintresseområden. En del av de områden som var ute på remiss
2013 är redan beslutade. De som är föremål för remiss denna gång är:
FO 32 Rambo mosse och Hårssjön
- Förslag på nytt riksintresse
- Strandskydd finns runt samtliga sjöar
- Förslag i Program för tätortsnära natur –
naturreservatsbildning pågår.
FO 33 Rådasjön med Gunnebo
- Förslag på nytt riksintresse
- Strandskydd finns runt samtliga sjöar
- Rådasjön är ett kommunalt naturreservat
- Gunnebo är ett kulturreservat
Området har med anledning av kommunernas synpunkter delats upp i två områden. Den norra delen som
omfattar Gunneboområdet har skiljts ut och bildar
istället ett eget riksintresseområde för friluftslivet.
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FO 47
- Befintligt riksintresse, texten omarbetad
- Den gamla gränsdragningen ska revideras
- Förslag på nytt riksintresse, utökning
- Förslag i Program för tätortsnära natur –
naturreservatsbildning pågår.
Söderut utökas området med Fässbergsdalen för att
säkerställa ett grönt stråk mellan Änggårdsbergen och
Sandsjöbackaområdet.

Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen och
miljöförvaltningen.
Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen noterar att Mölndals stad berörs i stor utsträckning av de
föreslagna nya och även de omarbetade gränserna för riksintresset, friluftslivet. De synpunkter
som framfördes i yttrandet från 2013 kvarstår.
För området mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka-reservatet har staden fördjupat arbetet
sedan den tidigare remissen och kan därför bidra med ett bättre underlag. Staden har i samråd
med länsstyrelsen och trafikverket tagit fram en utredning som visar det grönstråk som staden
vill säkerställa för att möjliggöra den faunapassage över Söderleden som trafikverket arbetar
för att genomföra.
I remissvaret som staden skickade in till länsstyrelsen 2013 var kopplingen redovisad som en
streckad linje. Staden har med stöd av konsulter, erfarna inom området, kunnat visa på en
bättre sträckning för stråket – både för friluftslivet samt för de ekologiska sambanden. Inom
det föreslagna grönstråket kan ett riksintresse för friluftslivet föreslås.
Det förslag som är ute på remiss nu grundar sig på den fördjupade översiktplan för
Fässbergsdalen som antogs 2012 för Mölndals stad och Göteborgs stad. Då föreslogs att
stråket skulle dras i ett västligt läge, men nu när detta studerats djupare kan Mölndal
tillsammans med trafikverket och länsstyrelsen konstatera att det finns bättre förutsättningar
för friluftslivet, flora och fauna i ett östligare läge.
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Viktigt att påpeka är att det i området finns fler riksintressen. Söderleden är av riksintresse
som transportled för farligt gods. Söderleden delar området och idag finns det begränsade
möjligheter att röra sig mellan Änggårdsbergen i norr och Sandsjöbackareservaret i söder.
Den ekodukt som trafikverket arbetar för att genomföra över Söderleden är ännu inte
finansierad.
I texten för området FO 47 står det under beskrivning av områdets värden:
”Söderut utökas området med Fässbergsdalen för att säkerställa ett grönt stråk mellan
Änggårdsbergen och Sandsjöbackaområdet. Geografisk avgränsning har här gjorts i samråd med
kommunen”.
Mölndals stad vill därför understryka att det bör beskrivas i texten att stråkets funktion är det som bör
avgöra avgränsningen för riksintresset och att avgränsningen därför kan komma att justeras i samband
med den fortsatta planläggningen för dalgången i samråd med Länsstyrelsen och trafikverket.

Expedieras till
kommunstyrelsen
remissvaret skickas till:
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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stadsbyggnadschef
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