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∗ ”Så långt som möjligt” betyder att 
en avvägning skall göras mellan det 
skyddade intresset och de praktiska 
och ekonomiska intressena. I första 
hand gäller det de regionalpolitiska 
eller sysselsättningspolitiska intres-
sena. Enbart ekonomiska hänsyns-
tagande får inte äventyra de värden 
som reglerna avser att skydda om 
inte en samlad bedömning enligt 
§ 1 MB visar att detta främjar en 
från allmän synpunkt god hushåll-
ning.

Kapitel 8.  Allmänna intressen
8.1 Stora opåverkade områden
Enligt miljöbalken, 3 kap § 2, skall stora mark- och vattenområden som inte alls eller 
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas 
karaktär. 

Stora sammanhängande områden är viktiga för ekologiska funktioner och för den 
biologiska mångfalden. Att skydda större sammanhängande områden från betydan-
de ingrepp är även av värde för jord- och skogsbruket och för de människor som 
är verksamma på landsbygden. Vid nyetablering av större anläggningar och andra 
ingrepp av betydande storlek, t.ex. trafi kleder, fritidsbebyggelse av större omfattning 
eller industrianläggningar bör en alternativ lokalisering övervägas noga.

I storstadsnära områden där bebyggelse och olika infrastrukturanläggningar splittrat 
naturområdena är det viktigt att hävda de kvarvarande områdena för bland annat re-
kreation och friluftsliv för att främja folkhälsan. I Mölndals kommun fi nns, förutom 
Sandsjöbacka och Änggårdsbergen som är naturreservat, två stora relativt orörda 
och obebyggda områden. Dessa områden har höga naturvärden eftersom de visar en 
liten påverkan av mänskliga aktiviteter, exempelvis myrmark och äldre skog.

• Söder om Hällesåkersvägen, från Lindome och österut
• Norr om Hällesåker, längs Lindomeåns dalgång

8.2 Ekologiskt känsliga områden
Enligt Miljöbalken 3 kap § 3, skall mark- och vattenområde som är särskilt känsliga 
från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada na-
turmiljön. Med ekologiskt känsliga områden menas platser där det är ogynnsamma 
återväxtförhållanden, där utrotningshotade växt- och djurarter fi nns samt där områ-
det har betydelse som genbank med mera. Ett viktigt syfte med bestämmelserna är 
att så långt som möjligt∗ slå vakt om hotade arter. 

Ekologiskt känsliga områden kan vara av olika slag såsom vissa sjöar och vatten-
drag, myrmarker, naturskogar, ädellövskogar och äng- och hagmarker.

För Mölndals kommun saknas en heltäckande sammanställning av ekologiskt käns-
liga områden. Naturvårdsplanen pekar ut ett stort antal objekt med värdefull natur 
samt ger förslag på områden och åtgärder som bör prioriteras.

Våtmarker 
Som våtmark räknas allt från sjöar till sumpskog. Våtmarkerna tillhör landets artri-
kaste miljöer och är därför mycket viktiga i bevarandet av den biologiska mångfal-
den. Rambo mosse är kommunens mest värdefulla våtmark. De värdefulla våtmar-
kerna i kommunen utgörs till större delen av högmossar som bara tillförs näring från 
regnvattnet. I kommunen fi nns inte så stora arealer våtmarker och av kommunens 
stora våtmarker är cirka 210 hektar skyddsvärda. 

Vattenområden
Kriterier som vägs in i de vattenområden som bör betraktas som ekologiskt käns-
liga är bland annat känslighet för försurning, föroreningsbelastning samt ekologiska 
värden. Vattenöversikten 1990, beskriver följande sjöar och åar som kan betecknas 
som ekologiskt känsliga, Hålsjön, Fisjön, Nordån, Tulebobäcken, Finnebäcken, Lin-
domeån, Kroksjöbäcken, Hassungaredsbäcken och Bondabäcken.

Myrar och mossar
För att bedöma skyddsvärdet hos myrar och andra typer av våtmarker har Länssty-
relsen utfört en inventering av skyddsvärda myrar, rapport 1983:4. Dessa myrar och 
mossar ingår även i kommunens naturvårdsplan.
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Ädellövskogar
Länsstyrelsen har gjort en inventering av de områden inom kommunen som har vär-
defulla ädellövskogar. Dessa områden beskrivs i rapporten Ädellövskogar; 1989:2. 
Även dessa områden ingår i kommunens naturvårdsplan. Ädellövskogsområdet vid 
Gunnebo är ett av de mest betydande i regionen. 

Nyckelbiotoper
Inom kommunen fi nns områden som betecknas som nyckelbiotoper.  Med nyckel-
biotop avses en biotop i vanlig mening, d.v.s. en någorlunda enhetlig och avgräns-
ningsbar livsmiljö som dessutom har en avgörande betydelse, en nyckelroll,  för den 
hotade och sällsynta delen av skogens fauna och fl ora. Nyckelbiotop är ett kvalitets-
begrepp som avser skogsområden där man fi nner eller kan förväntas fi nna rödlistade 
arter. Gjorda inventeringar redovisas i kap 8.4 se även 8.76.

Ängs- och hagmarker
Länstyrelsens miljövårdsenhet har gjort en inventering av ängs- och hagmarkerna i 
Mölndals kommun, rapport 1989:8. Dessa fi nns med i kommunens naturvårdsplan.

Viktiga ekologiskt känsliga områden i Mölndals Kommun 
Exempel på viktiga områden som klassas som ekologiskt känsliga i kommunen är 
bland annat: 
       • Rambo mosse
       • Hassungaredsbäcken, intresse från fi skeribiologisk synpunkt

• De välutvecklade fukthedsmarkerna kring Klocketjärn-Trycksåsberget
• Oxögat, norr om Stora Djursjön, skyddsvärd moss- och lavfl ora
• Kimmesbo med omkringliggande område
• Bäckarna till Lindomeån
• Gunnebo
• Änggårdsbergen 

Fuktskog i Gunnebo

Mölndal

Kållered

Lindome

Hällesåker

Myrar och mossar
Ädellövskog
Ängs- och hagmarker

Inventeringar
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8.3 Vatten
Miljöbalken anger att vattenområdena ska användas för de ändamål de är mest läm-
pade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Vattenområden 
som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt, har betydelse för naturvården och 
friluftslivet, för yrkesfi sket och för vattenbruk, ska skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt kan skada naturmiljön respektive försvåra näringarnas bedrivande.

Under 1990 togs en vattenöversikt fram för Mölndals kommun. I den behandlas de 
förutsättningar som gäller för vattnet och dess nyttjande samt avrinningsområden, 
nyttjande och anspråk på dessa, målsättningar och konfl ikter samt åtgärder och re-
kommendationer. Några särskilda intressen för yrkesfi ske, sjötransporter eller total-
försvar fi nns inte i kommunen.

Ett nytt samlande EU-direktiv för vatten antogs i juni 2002. Syftet med vattendi-
rektivet är att stärka och förtydliga arbetet för att skydda Europas vatten med av-
seende på kvalitet och kvantitet. Inom ramen för direktivet skall en inventering av 
vattensituationen ske som ett första led. Ramdirektivet omfattar både ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) samt grundvatten. Vattenmyndighet för Västerhavets vat-
tendistrikt är Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Hålsjön är av riksintresse i Mölndals kommun sedan 2000-02-07. 

Sjöar och vattendrag
I kommunen fi nns ett femtiotal sjöar, 2 större åar och ett tjugotal mindre vattendrag. 
Dessa är inventerade och beskrivs i vattenöversikten och i naturvårdsplanen. Många 
sjöar och vattendrag är kraftigt påverkade av försurning. Vattnen i Sandsjöbacka och 
i östra delarna i kommunen har som regel mycket liten förmåga att motstå försur-
ning, de har låg alkalinitet. Situationen är något bättre kring Lindomeån samt Sten-
sjön – Rådasjön tack vare de kalkningsinsatser som gjorts. I vattensystemen kring 
Hålsjön, Tulebosjön och Fageredssjön är förhållandena naturligt bra då berggrunden 
är av den arten.

De två dominerande avrinningsområdena i kommunen är Kungsbackaån/Lindome-
ån och Mölndalsån/Göra Älv.

Dricksvatten
Det högst prioriterade anspråket på vattenområden är vattenförsörjningen.  Kom-
munen har relativt små grundvattentillgångar i lösa avlagringar, på grund av bristen 
på större grus- och sandområden. 

Kommunens ytvattentäkt utgörs av Rådasjön i Mölndalsåns vattensystem. Vatten-
täkten vid Finnsjön utgör vattentäkt för Härryda kommun. Det fi nns också vatten-
täkter i Livered och Dvärred, men de används inte för närvarande. Skyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Rådasjön gäller från och med den 1 september 1996. 

Utöver dessa fi nns det ca 1100 enskilda grundvattentäkter i kommunen. Kommunens 
dricksvattenförsörjning är baserad på ytvatten. Gatukontoret har dessutom avtal med 
Göteborgs va-verk om inköp av dricksvatten.

Grundvattentäkten i Sinntorp används inte idag, men möjligheten att återta den i 
bruk bör hållas öppen. Den eventuella möjligheten att fi nna grundvatten som kan 
användas som dricksvatten  i Lindomeåns dalgång kan utredas. 

För glesbebyggelsen i form av permanent- eller fritidsboende är vattenförsörjningen 
som regel ordnad genom uttag av grundvatten i grävda eller bergborrade brunnar. I 
Mölndal har en grundlig undersökning gjorts 1985 av vattnets surhet i enskilda vat-
tentäkter. Flera av dessa var försurade. Sedan dess har åtgärder gjorts och surheten 
har avtagit. Enskilda bergborrade brunnar i stråken med hög radonhalt i berggrun-

Mölndals kommuns vattenöversikt  
är från 1990
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den kan ha vatten med höga halter av radon och fl uor. 

Energi- och kraftproduktion
Idag sker reglering och nyttjande av vattendrag för kraftproduktion endast i Gravsjö-
bäcken/Nordån. Det fi nns även möjlighet att testa att utnyttja vattenkraften i Möln-
dalsån i en småskalig produktion igen. Idag fi nns ett par industrier som utnyttjar 
vattnet som processvatten, kylvatten och recipient.

Naturvård och friluftsliv
Under Natur och kultur redovisas ett antal områden som har höga naturvärden. I 
dessa ingår i stor utsträckning sjöar och vattendrag som är värdefulla för fågellivet 
och/eller har värdefull fl ora eller fi skfauna. Exempel på sådana områden med an-
knytning till vatten och som anses värdefulla för naturvården i Mölndals kommun; 
Hålsjön, Stensjön - Rådasjön, Tulebobäcken, Intagsbäcken, Lindomeån och Möln-
dalsån samt åarna som anknyter till Lindomeån (Nordån, Finnebäcken, Kroksjö-
bäcken och Hassungaredsbäcken)

Ett viktigt friluftsintresse är fritidsfi sket som är relativt utbrett i kommunen. Ett stort 
antal sjöar i kommunen är sportfi skevatten och utplantering sker av fi sk främst regn-
båge och öring. Det fi nns åtta fi skevårdsområden i kommunen, Lackarebäcks Lång-
vatten, Rådasjön - Stensjön, Hålsjön - Tulebosjön, Lindomeån, Ingsjöarna - Oxsjön, 
Nordsjön, Mölndalsån samt Kungsbackaån. De från sportfi skesynpunkt värdeful-
laste vattendragen och sjöarna är Stensjön - Rådasjön och Lindomeån.

Vattensport i form av segling, kanotpaddling, vindsurfi ng och rodd förekommer 
några sjöar.

Strandskydd
För att trygga allmänhetens tillgång till bad- och friluftsliv råder strandskydd vid 
havet, sjöar och vid vissa vattendrag. Förbud gäller bland annat mot att uppföra an-
läggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, d.v.s. inkräktar 
på tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för 

Rådasjön är ett gemensamt intres-
se för både Härryda och Mölndals 
kommuner

Fiskevårdsområden

Mölndal

Kållered

Lindome

Hällesåker

Kungsbackaån

Lindomeån

Lackarebäcks Långvatten

Rådasjön-Stensjön

Hålsjön-Tulebosjön

Nordsjön

Mölndalsån

Ingsjöarna-Oxsjön
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växter och djur. Strandskyddsbestämmelserna fi nns i Miljöbalken kap 7 Skydd av 
områden § 13-18. För Mölndals kommun gäller ett särskilt förordnande beslutat av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 1999-04-30. Förordnandet gäller från och med den 
1 juli 1999.

Det är viktigt att även bäckar och åar som är värdefulla för naturvård och friluftsliv 
(fi ske) och som saknar strandskydd har god tillgänglighet, exempelvis Mölndalsån, 
Nordån och Tulebobäcken. Närmiljön kring vattendragen bland annat den trädbård 
som ofta fi nns utmed åar och bäckar ska skyddas från ingrepp inom en zon på ca 10 
m. Där ska naturen kunna utvecklas så fritt som möjligt.

Strandskydd gäller enligt kartan nedan. Dispens från strandskydd kan om det fi nns 
särskilda skäl ges av byggnadsnämnden. 

8.4 Jord- och skogsbruk 

Jordbruk
Jordbruk är en näring av nationell betydelse enligt miljöbalken 3:4. Det betyder att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anlägg-
ningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte 
kan tillgodoses på annat sätt. Tillståndsplikten för att ta jordbruksmark ur produk-
tion har slopats och ersatts av en anmälningsplikt. Anmälan görs till länsstyrelsen, 
som informerar kommunen. Jordbruket är en verksamhet som påverkar och kan 
komma i konfl ikt med andra intressen. Pågående förändringar inom jordbruket, med 
alltfl er nedlagda gårdar, kommer att påverka landskapsbild, kulturhistoriska värden, 
fl ora och fauna, vattenvård samt friluftsliv. En av anledningar till att vi kommer att 
se dessa förändringar beror på det minskade antalet betesdjur.

Areella näringar
Jord- och skogsbruksnäringarna sysselsätter ca 0,3% av de yrkesverksamma invå-
narna vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet, ca 16%. I kommunen fi nns 1098 
ha åkermark.

Miljöbalken, 4 § Jord- och skogsbruk 
är av nationell betydelse.
 Brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anlägg-
ningar endast om det behövs för att till-
godose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.
 Skogsmark som har betydelse för 
skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtag-
ligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Förbud gäller mot att: 

- uppföra nya byggnader och att 
ändra befi ntliga byggnader så att 
de kan användas till något annat 
ändamål, 

- gräva eller på annat sätt förbereda 
för sådana byggnationer, 

- utföra andra anläggningar eller 
anordningar som strider mot strand-
skyddets syfte, dvs inkräktar på 

Strandskyddsförordnande enligt beslut av 
Länsstyrelsen i Västra GötalandMölndal

Kållered

Lindome

Hällesåker

Karta med sjöar och vattendrag och strandskyddsförordnande

tillgängligheten enligt 
allemansrätten eller vä-
sentligt försämrar livs-
villkoren för växter och 
djur. Exempel på detta 
är båthamnar, bryggor, 
parkeringsplatser och 
golfbanor, 

- utföra andra åtgärder 
(som inte är byggna-
der, anläggningar eller 
anordningar) som kan 
skada växt-och djurliv, 
t.ex. att fälla träd, gräva 
eller gödsla.
Källa. www.naturvards-
verket.se
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Kulturlandskap och värdefull åkermark
Under många århundraden var jord- och skogsbruket de dominerande näringarna i 
kommunen. Gårdarna låg till att börja med i Mölndalsåns dalgång där samhällen nu 
brett ut sig över jordbruksmarken. Jordbruksmarken som fi nns kvar ligger framfö-
rallt i dalgångarna; Fässbergsdalen, Alveredsdalen, Heljereds dalgång och Lindome-
åns dalgång. Jordbruksmark fi nns även vid Ingemantorp/Fågelsten/Skäggered och 
Sagered. Insprängt i skogslandskapet fi nns också en del öppna marker, bland annat i 
området Tulebosjön - Hålsjön samt väster om E6/E20. De karaktäristiska dalstråken 
i kommunen bör bevaras och hållas öppna. Genom förbättrad skötsel kan ängs- och 
hagmarker återfå värden som gått förlorade.  

Lantbruksnämnden har klassifi cerat åkermarken ur produktionssynpunkt. Även 
Länsstyrelsen har inventerat de värdefulla odlingslandskapen, 1993. De värdefulla 

odlingslandskapen som beskrivs är Balltorp, Alvered, Tulebo, Kimmersbo, Södra 
Lindome samt Lindomeån, Knipered och Hällesåker.

Biologisk mångfald och biotoper
Med biologisk mångfald avses rikedomen i såväl arter som naturmiljöer, samband 
och processer. Generellt skyddade småbiotoperna fi nns i jordbruksmark och är allé-
er, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, pilvallar, småvatten och våtmarker, 
stenmurar och åkerholmar. Dessa områden beskrivs i miljöbalken kap  7 § 11. Andra 
biotoper kan skyddas genom särskilda beslut av länsstyrelsen 

Häst- och djurhållning
I kommunen fi nns ett stort intresse för ridsport och hästhållning. Djurhållning kan 
bidra till att hålla landskapet öppet och kan även vara en anledning till efterfrågan av 
bostäder på landsbygden. Det fi nns fl era stora ridklubbar som har anlagda ridspår i 
sin närhet och många småstall ligger utspridda över hela kommunen. De större ridan-
läggningarna fi nns vid Gunnebo, Ranered och Åbro. Ridstigar fi nns även i Lindome 
friluftsområde, Gunnebo friluftsområde, Balltorp och Änggårdsbergen. Centralt i 
Mölndal ligger Åby Travet som har träningsbanor och hagmarker norr om Balltorp.

Betesmarker, ridstigar och stallplatser tar stor mark i anspråk och kan komma i kon-
fl ikt med andra intressen, exempelvis tätortsutbyggnad. Djurhållning kan ge omgiv-

Mölndal

Kållered

Lindome

Hällesåker

I huvudsak odlad/öppen mark
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ningspåverkan i form av lukt, buller från fl äktar och även utgöra en risk för allergiska 
personer. För närvarande diskuteras olika riktvärden för skyddsavstånd mellan häst-
verksamhet och annan verksamhet eller bostäder. Omgivningspåverkan från djur-
hållning är mer eller mindre accepterad på landsbygden men vid tätortsutbyggnad är 
det viktigt att avgränsa lämpliga skyddszoner i samband med detaljplaneläggning.

Flera olika råd och anvisningar fi nns angående skyddsavstånd mellan ridanläggning 
och bostäder. Rekommendationer från Socialstyrelsen, Boverket och i Allergiutred-
ningen 1983 anger olika generella riktvärden. Vissa skyddsavstånd kan behöva till-
lämpas för större anläggningar medan kortare avstånd bör kunna tillämpas för min-
dre anläggningar och hästhagar. Konkreta skyddsavståndet som gäller generellt är 
svåra att ställa upp. Vid varje enskilt fall behöver aktuella förhållanden och störning-
ar samt risker bedömmas. Bedömningsgrunder kan vara omgivningsförhållanden, 
topografi , vindförhållanden, nyetablering eller ändring, antal hästar, lokalisering av 
byggnader och hagar, gödselhantering, avskärmande vegetation eller byggnader, ev 
klagomål mm. Se även kap 9

Totalt fi nns det ett trettiotal fastigheter som har annan djurhållning (dvs. får, gris, 
nötboskap, fjäderfä etc.) I kommunen fi nns Åby travbana som enligt  miljöbalken är 
en större djurhållning då den har fl er än 100 djurenheter. De två näst största gårdarna 
som fi nns i kommunen har ett djurbestånd med cirka 50-70 djurenheter. Dessa gårdar 
ligger vid Gödeberg och Hällesåker.

Skogsbruk 
Skogsbruket regleras framförallt av skogsvårdslagen och miljöbalken samt till en 
viss del av kulturminneslagen. Enligt miljöbalken är jord- och skogsbruk näringar 
av nationell betydelse.  Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogs-
bruk.

Skogsbruk kan ofta stå i konfl ikt med andra intressen som exempelvis kultur-, na-
tur- och rekreationsvärden, men kan också bedrivas med hänsyn till andra intressen. 
Kommunen kan inte direkt påverka det privata skogsbruket men kan vid samråd med 
skogsvårdsstyrelsen verka för hänsyn till viktiga kultur- och naturvärden. Kommu-
nen kan också bilda natur- eller kulturreservat för särskilt värdefulla områden. 

Skogsmarkens sammansättning
I Mölndals kommun varierar skogarnas sammansättning. I de låglänta områdena 
fi nns mestadels lövskog medan barrskog, främst tall, dominerar i de höglänta par-
tierna. Det är brist på äldre skogar, dvs. skogar med lång kontinuitet. Det är därför 
viktigt att gammal skog bevaras och förstärks. 

Kommunens skogsinnehav ger med sin sammansättning av barr- och lövskog, goda 
förutsättningar för att bedriva ett ekonomiskt skogsbruk. Mölndals kommun äger 
cirka hälften av skogsmarken. Resten ägs till större delen av privata småbrukare. 
Den kommunägda skogsmarken utgör 3 461 hektar. Av dessa är cirka 20 % produk-
tionsskog och ytterligare cirka 20 % är exploateringsmark. Ungefär 40 % används 
för rekreation och de sista 20 % utgör reservat och golfbana. Minst 5% av den pro-
duktiva skogsmarksarealen ska inriktas mot att främja och utveckla naturvärden en-
ligt nuvarande certifi ering.

Cirka 90 % av eleverna i kommunens skolor har tillgång till egen skolskog. Skolsko-
garna fungerar som ett uteklassrum med både praktisk och teoretisk undervisning. 

Länsstyrelsen har utfört en inventering av ädellövskogar, 1989. I Mölndals kommun 
redovisas 149 bestånd med en sammanlagd area av ca 860 ha. Lövskogarna är främst 
koncentrerade till Sandsjöbacka, Lindomeåns dalgång och Gunneboområdet. Lokalisering av skolskogar 

Temakarta för skogstyper ur 
kommunens skogsbruksplan

Det fi nns ett stort hästintresse i 
Mölndal

Gunnebo är viktigt både ur natur 
och kultursynpunkt
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Större sammanhängande skogsmark
Många skogsområden används aktivt som strövområden. Exempel på sådana är 
Sandsjöbacka, Hassungared och Gunnebo. Större sammanhängande skogsmark 
fi nns framförallt i den östra delen av Lindome.

Viktiga större skogsområden i kommunen är: 
• Änggårdsbergen
• Sandsjöbacka naturreservat 
• Skogsområdet mellan Mölndal och Kållered, öster om E6
• Skogsområdet söder om Hällesåkersdalen

Biologisk mångfald och nyckelbiotoper
Skogsvårdsstyrelsen är tillsynsmyndighet för skogsbruket och har gjort en invente-
ring av nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och sumpmarkskogar. Nyckelbiotoper är 
värdefulla biotoper där intressanta växt- eller djurarter förekommer som vanligtvis 
är sällsynta eller hotade.Se även 8.2. De nyckelbiotoper som fi nns registrerade hos 
Skogsvårdsstyrelsen och i kommunens skogsbruksplan fi nns redovisade på kartan 
nedan. Området kring Horsickan - Rambo mosse är ett viktigt kärnområde för många 
arter, liksom områden söder om Lindome – Hällesåker - Inseros. SLU har upprättat 
en artdatabank. Där kan man hämta uppgifter om främst rödlistade arter.

I Mölndals kommun har 40 nyckelbiotoper registrerats av skogsvårdsstyrelsen på 
privat mark, totalt 73 ha. Nyckelbiotoper inom kommunens markområden har in-
venterats av Skogssällskapet. Nya nyckelbiotoper identifi eras fortlöpande. Aktuella 
uppgifter fås på Skogsvårdsstyrelsens hemsida.

8:5 Täkter 
I miljöbalken kap 12 fi nns särskilda bestämmelser om täkter av berg, sten, grus och 
liknande. För att få bedriva täktverksamhet krävs Länsstyrelsens tillstånd. 

I Mölndals kommun förekommer inget uttag av naturgrus. Sabema Material AB, 
bedriver bergtäkt, massåtervinnig och övriga verksamheter. Täkten medför omgiv-
ningspåverkan i form av buller från såväl täktverksamheten som transporter, damm-
partiklar, markvibrationer, farligt avfall och luftstötvågor. Löpande kontroller ska 

Registrerade nyckelbiotoper i Mölndals stad
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göras av verksamheten för att motverka och förebygga olägenheter för människors 
hälsa eller miljö. Täkttillståndet gäller till år 2020 och då ska området vara slutligt 
efterbehandlat enligt gällande täktplan. Översiktsplanen betecknar att området får 
användas för verksamheter i framtiden. 

Deponering
Idag fi nns en deponeringsanläggning som är i drift, Kikås avfallsanläggning. An-
läggningen tillförs främst schaktmassor från byggnationer. Deponeringen vid Kikås 
skall upphöra år 2008 och därefter deponeras enbart fyllnadsmassor fram till år 2022. 
Deponeringsrester kommer efter detta att transporteras till annan anläggning i regio-
nen. I samband med avslutning av verksamheten är det av största betydelse att bygga 
upp hela området till en lämplig topografi sk utformning. En åtgärd är att anlägga en 
grön skyddsvall samt plantera träd inom deponeringsområdet. Vidare bör studier av 
områdets vattenbalans, föroreningsnivåer och grundvattnets trycknivå göras. Den 
nuvarande återvinningscentralen i området kommer att bedrivas vidare och kan även 
komma att byggas ut vid behov. Detaljplan har inte upprättats för området.

I kommunen fi nns det sex nerlagda deponier som redovisas i avfallsplanen för Möln-
dals kommun, 2001. Dessa är delvis undersökta och fl ertalet kan innebära små mil-
jörisker och i några fall bör åtgärder vidtas. Se vidare i kapitel 9 miljö- och riskfak-
torer.
• Krokslättsvallen
• Hällesåker
• Kålleredstippen 
• Barnsjötippen
• Grusgropen - Grevedämmet
• SOAB:s centrallager- Stensjön 

8.6 Energi
Enligt miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anlägg-
ningar för energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörj-
ning eller avfallshantering så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av 
riksintresse för dessa anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt för-
svåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Energi i Mölndal
Målsättningen med kommunens energiplan, 2003, är att andelen förnybar energi ska 
öka samt att göra stora energibesparingar genom samordning och effektivisering. 
Av den totala energianvändningen i kommunen utgör bensin och diesel en tredje-
del, el en tredjedel och olja, torv samt spillvärme tillsammans ca 20 %. Resterande 
del utgörs av naturgas. Uppvärmning utgör en stor del av energianvändningen. Ca 
25 % av bostäderna är anslutna till fjärrvärmenätet och ca 40 % använder el för 
uppvärmning. 11 % använder olja och resterande hushåll använder pellets, ved eller 
värmepump. Inom Mölndals kommun fi nns inte redovisade några riksintressen för 
energiproduktion.

Vid etablering av bostäder och verksamheter ska ett kostnadseffektivt energisystem 
väljas som ger så liten miljöbelastning som möjligt. Bebyggelsen bör ha en struktur 
och täthet som ger ett tillräckligt underlag för fjärrvärme eller underlättar utnyttjan-
det av förnyelsebar energi. I miljökonsekvensbeskrivningarna som upprättas i sam-
band med planering och vid bygglovsprövande, bör energiförsörjningen framgå. I 
miljömålen lyfts energieffektivisering i byggnader fram som en viktig åtgärd för att 
minska energiförbrukningen.

Fjärrvärme
För fjärrvärmenätet ansvarar Mölndal Energi AB. Riskullaverket är basproducent 
och förser kommunen med fjärrvärme där huvudbränslet är torv. Fjärrvärmenätet är 
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sammanbyggt med Göteborgs nät och utbyggnad av fjärrvärmenät pågår i kommu-
nen. Det fi nns stora möjligheter att ansluta fl er fastigheter till fjärrvärme. Det fi nns 
även mindre panncentraler i kommunen samt transportabla panncentraler som kan 
användas vid särskilda behov. Under sommarperioden används spillvärme från Gö-
teborg som uppvärmning, men detta kan snabbt förändras med tanke på den rådande 
markanden. 

Naturgas
Genom kommunen går en naturgasledning från Lindome till Rävekärr. Transmis-
sionsledningen till Rävekärr är av nationellt intresse.  Nova Naturgas AB ansvarar 
för ledningen. Grenledningar går från Rävekärr till Högsbo och norrut mot Göte-
borg. Till naturgasnätet fi nns fl era industrier anslutna till exempel ett pappersbruk 
som producerar ånga och el för eget bruk. Det fi nns goda möjligheter för att ansluta 
fl er. En tankstation med naturgas för fordon fi nns i Åbro industriområde.

Området utmed en gasledning indelas i zoner. Zontillhörigheten bestäms med hjälp 
av en zonklassningsenhet, ett område som är 1600 meter långt och 400 meter brett. 
Bredden räknas med 200 meter på ömse sidor om gasledningen. Det fi nns fyra olika 
zonklasser A, B, C och D. I klass A är skyddskraven lägst och i zon D är de högst. (Se 
Sprängämnesinspektionens författningssamling, SÄIFS, 1987:2) Idag gäller SÄIFS 
1996:8 men äldre bestämmelser om skyddsavstånd får tillämpas för ledningar som 
fått tillstånd före 1997. Nya föreskrifter håller på att tas fram.

Avståndet från ledning i mark till byggand eller till närmaste gräns för utomhus-
område som avses enligt de fyra zonklasserna skall vara minst 25 meter. Mellan 
ledning i mark och brand- eller explosionsfarlig industri skall vara minst 50 meter. 
Parallellt med järnväg eller annan väg med stark trafi k skall avståndet vara minst 12 
meter. Ledning med högsta övertryck, 16 bar, får vara förlagd med kortare avstånd 
om beräkningsfaktorn enligt zonklasserna är högst 0,4. Sådan förläggning skall ske 
i samråd med Räddningsverket.

Kraftledningar
Mölndals kommun genomkorsas av ett stort antal kraftledningar. Ledningar med 
spänning 40-130 kV är av regionalt intresse. De befi ntliga kraftledningarna Strömma 

Naturgasledningarnas läge är mar-
kerat med stolpar med röda hattar

Kraftledning 
Transformatorstation
Gasledning
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Hällesåker
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Kraftledningar har en betydande in-
verkan på vår miljöbild
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- Lindome, 400 kV, och Sverige - Jylland, 250 kV likström är enligt länsstyrelsen 
av nationellt intresse.  Svenska Kraftnät planerar att förstärka Göteborgsregionens 
elförsörjning genom att bygga en ny 400 kV växelströmsledning. Ledningen före-
slås gå mellan Stenkullen i Lerums kommun och Lindome. Huvudalternativet berör, 
i Mölndals Kommun, en sträcka på fem kilometer mellan Gravsjön och Lindome. 
Ledningen kommer i huvudsak att gå genom skogsmark och i största möjliga mån 
utnyttja ledningsgatan för den befi ntliga likströmsledningen.

Kraftledningar och transformatorstationer omges av magnetiska fält vilka mäts i en-
heten Tesla (T). I praktiskt bruk använder man µT (mikrotesla, en miljondels Tesla). 
Normala magnetfältsnivåer i bostäder anses som medianvärde ligga mellan 0,05 och 
0,1 µT. Behovet av skyddsavstånd med hänsyn till påverkan från elektromagnetiska 
fält är bland annat beroende av nätspänningen. 

Forskning pågår om ledningarnas påverkan på hälsa och säkerhet och för närvarande 
har inte Sverige några gränsvärden för magnetfält. Intill samtliga ledningar bör nya 
bostäder, skolor etc. undvikas att placeras och nya kraftledningar bör förläggas så 
att exponering för magnetfält begränsas. Mölndals stad föreslår att ny bebyggelse ej 
skall uppföras närmare än 50 meter för 130 kV-ledningar och inte närmare än 100 
meter för 400 kV-ledningar på båda sidor om kraftledningen. Länstyrelsen hänvisar 
till försiktighetsprincipen och de skyddsavstånd som berörda centrala myndigheter 
rekommenderar. Se Statens Strålskyddsinstitut. www.SSI.se

Säkerhetskrav intill större kraftledningar regleras av starkströmsförordningen. Den-
na reglerar inte byggnadsfria zoner med hänsyn till magnetfält utan förordningen 
ger bland annat anvisning om skyddsavstånd mellan kraftledning och till exempel 
byggnad, fl ygplats, allmän väg eller järnväg ur anläggningssäkerhet. Skyddsavstån-
det varierar beroende på ledningens storlek. Uppgift om gällande bestämmelser er-
hålles från ledningsägaren. 

Vattenkraft
Vattenkraften har en gång i tiden varit mycket betydelsefull för Mölndal där Möln-
dalsfallen hade en framträdande plats. Det fi nns möjlighet att utnyttja vattenkraften 
i en småskalig produktion igen. Ett par industrier utnyttjar Mölndalsåns vatten som 
processvatten, kylvatten och recipient.  Idag sker reglering och nyttjande av vat-
tendrag för kraftproduktion endast i Djupedala kraftverk, Gravsjöbäcken/Nordån. 
Kraftverket utgör ett välbevarat exempel på landsbygdens tidiga elektriska vatten-
kraftverk och ägs idag av VEGAB Vattenenergi AB. 

Förnybara energislag
Vid Lackarebäcksmotet kan man tanka med etanol som är ett biobränsle. 

Anläggningar för solenergi fi nns i kommunen, dels har Mölndalsbostäder en stor 
anläggning som försörjer sitt kontor samt Berzelii äldreboende, sedan fi nns det en 
anläggning vid idrottsplatsen, Lindevi i Lindome, dels fi nns ett antal mindre anlägg-
ningar på Eklandaskolan och på enskilda villor. Lägen för lokaliseringar av vind-
kraft har diskuterats i Mölndals kommun men någon prövning har inte skett. Några 
optimala vindförhållanden för vindkraft fi nns inte i Mölndal enligt länsstyrelsens ut-
redning. Anläggningar för berg- och jordvärme ökar samt även pelletsanvändningen. 
Dessa är också exempel på förnybara energislag.

8.7 Natur och kultur

Natur
Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla naturmiljöer skyddas och så att den bio-
logiska mångfalden bevaras. Det fi nns fl era sätt att skydda naturen. Miljöbalken 
innehåller skyddsformer som t.ex. nationalpark, naturreservat, kulturreservat, bio-
topskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 
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Kommunen ligger i ett spricklandskap där de öppna dalarna med omgivande skogs-
klädda bergsformationer är karaktäristiska. Det kustnära läget gör att växt beting-
elserna är goda för en rad arter som annars är mer vanliga i de södra delarna av 
Sverige. 

Värdefulla naturområden
Mölndals kommun genomförde 1998 en inventering av värdefulla naturområden i 
kommunen. Områdena har delats in i olika naturtyper och givits en naturvärdes-
bedömning i tre klasser. Inventeringen omfattar 193 områden varav 12 objekt är 
av naturvärdesklass I, dvs. högsta naturvärde. Det innebär att området har mycket 
höga vetenskapliga värden och kan komma i fråga för reservatsbildning eller andra 
långtgående skyddsåtgärder. 

I naturvårdsplanen prioriteras åtgärder för följande områden: 
• Änggårdsbergen - utvidgning av naturreservat
• Hålsjön/ Rambo mosse - bildande av naturreservat 
• Lindomeån – förslag till riksintresse
• Rännarefl åg - bildande av naturreservat 
• Torrekulla -skötsel
• Fageredssjön - skötsel
• Sagsjön – återställa vattenmiljön

Utöver de områden som beskrivs ovan bör skyddsåtgärder vidtas för tätortsnära na-
turområden som är värdefulla för friluftslivet och naturvården. De områden som 
föreslås är:

• Lunnagården
• Peppared
• Lackarebäck
• Livered

I samarbete med Härryda kommun håller ett naturreservat på att bildas runt Råda-
sjön. Inom Härryda kommun fi nns laga kraft vunnet beslut , Mölndals stad beräknas 
ta beslut under 2006.

Länsstyrelsen har genomfört ett antal inventeringar som omfattar naturmiljöer i 
Mölndals kommun. Skyddsvärda myrar i Göteborgs och Bohus län; 1983, Ädellöv-
skogar; 1998, Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län; 1995, Ängs- 
och hagmarker; 1989 och Våtmarker; 2000.

Biotopskyddsområden
Enligt miljöbalkens 7 kap 11 § kan mindre mark- och vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur och växtarter förklaras som biotopskyddsområde. Vissa 
biotoper anses generellt ha sådana värden att alla ska omfattas av skyddet, andra 
kan skyddas genom särskilda beslut av länsstyrelse eller skogsvårdsstyrelse. Ett ge-
nerellt skydd fi nns för alléer, stenmurar, odlingsrösen, åkerholmar, småvatten eller 
våtmarker samt källor på jordbruksmark. Se förordningar om områdesskydd enligt 
miljöbalken. Andra biotoper kan skyddas genom frivilliga reservat, särskilda be-
slut av länsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen. I Mölndals kommun fi nns värdefulla 
biotoper bland annat vid Oxögat, Klavatjärn, fuktskogen vid Rådasjön och allén vid 
Rydbergska villan. Inget av dessa värdefulla biotoper har dock ett biotopskydd.

Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt
Registrerade nyckelbiotoper se defi nition 8.2 i Mölndal innehåller bland annat natur-
markstyper som; ädellövskog, aspskog, barrskog, sumpskog, hassellund samt miljöer 
som rasbrant, ravin, skogsbäck, samt miljöer med hävd, brandpåverkan, topografi  
och vatten. I detta kan fi nnas hagmark, hällmarkstallskog, eller urskogsartad barr-
skog.
Området kring Horsickan - Rambo mosse är ett viktigt kärnområde för många arter, 
liksom områden söder om Lindome – Hällesåker - Inseros. 
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Naturminnen
Särpräglade naturföremål kan förklaras som naturminnen, antingen av kommunen 
eller av länsstyrelsen. De tre naturminnen som fi nns i Mölndals kommun är; He-
lenevik – naturminnesskyddad blodbok, Gunnebo – naturminnesskyddad ek samt 
Peppared – naturminnesskyddad hassel.

Naturreservat, Natura 2000 och riksintressen 
Ett mark- eller vattenområde får förklaras som natur/kulturreservat i syfte att bevara 
den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 

behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får ock-
så förklaras som naturreservat. Det är länsstyrelsen eller kommunen som beslutar 
om naturreservat. I Mölndals kommun fi nns det tre större naturreservat, Safjällets 
naturreservat, Sandsjöbacka naturreservat och Änggårdsbergens naturreservat samt 
ett mindre område som ingår i Delsjöområdet. Sandsjöbacka, Hålsjön samt Äng-
gårdsbergen är av riksintresse

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden som är under uppbyggnad 
inom EU. Syftet är att bevara naturtyper och livsmiljöer för de arter som länderna 
inom EU har kommit överens om att skydda. Natura 2000 omfattar ett fågeldirek-
tiv och ett habitatdirektiv. Habitatdirektivet är en komplettering till fågeldirektivet 
genom att det behandlar även andra artgrupper samt naturtyper av olika slag. Inom 
Mölndals kommun ingår hela Sandsjöbacka naturreservat i fågeldirektivet som om-
fattar särskilda regler för skydd av fåglar.

Grönstruktur
Gröna stråk och länkar skapar en viktig sammanhängande grönstruktur i landska-
pet. Grönområden inom och i anslutning till samhällena är viktiga för att skapa en 
bra miljö för människor att bo och leva i. Sammanhängande grönstråk fungerar inte 
bara som rekreationsstråk utan är även viktiga spridningsvägar för växter och djur. 

Området runt Djursjön är ett av de 
större sammanhängande skogsom-
rådena i kommunen

Skyddade naturområden


