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Både Lindome och Kållered har god kontakt med den omgivande grönstrukturen. På
grund av de större vägarnas (E6/E20 samt Västkustbanan) barriäreffekt har Mölndal
en begränsande förbindelse med omgivande grönstruktur. Grönstrukturprogrammet, 2000, ger en samlad bild av grönstrukturen och bygger på naturvårdsplanen,
kulturmiljövårdsplanen och grönplanen för Mölndal, Kållered och Lindome tätorter.
Den sist nämnda planen behandlar främst de grönytor som ﬁnns inne i tätorterna och
som är av parkkaraktär.
Tysta områden
Tystnad, eller frihet från buller, deﬁnieras som ett område där ljudnivån från mänskliga aktiviteter understiger 30 dBA. De områden som faller ut som tysta områden bör
tas tillvara där ostördhet eller tystnad är ett kriterium. Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort en inventering (2001) av tysta områden i länet, dock redovisas inga
tysta områden i Mölndals kommun. De områden som är minst störda i kommunen är
markerna i östra Lindome, norr om Hällesåkersvägen.
Kulturmiljö
Till skydd för kulturmiljön ﬁnns bland annat kulturminneslagen. Lagen innehåller
bland annat bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar,
fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål. Kulturminneslagen inleds med att beskriva att, ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla”.
I kommunen ﬁnns värdefulla kulturmiljöer som representerar olika historiska skeden. Här ﬁnns lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder. I ”kvarnarnas
dal” grundades den tidiga industrin på vattenkraften och dalen utgjorde ett viktigt
transportstråk på vatten och längs vägar. Idag ﬁnns det kvar ﬂera kulturhistoriskt
värdefulla byar där såväl bebyggelse som jordbrukslandskap är bevarat. Gårdsstrukturerna och det äldre kulturlandskapet bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt
och den öppna jordbruksmarken bör inte bebyggas. De värdefulla odlingslandskapen
som bör bevaras är Balltorp, Alvered, Tulebo, Kimmersbo, Södra Lindome utmed
Lindomeån, Knipered och Hällesåker.
Den bebyggelse som successivt växte fram i Mölndalsåns dalgång präglas av olika
epokers industrikultur från 1700-talet och framåt. I kommunens kulturmiljövårdsprogram redovisas 36 kulturmiljöer som speglar kommunens utveckling från forntid
tills idag.
Riksintressen och kulturreservat
Två miljöer i kommunen utgör riksintresse för kulturvården och ska skyddas mot
åtgärder som kan skada kulturmiljön. Gunnebo slott med omgivande parkanläggning är en välbevarad herrgårdsmiljö. Kvarnbyn är en välbevarad industrimiljö med
tillhörande bostäder som speglar en lång historisk tradition.

Gunnebo slott är ett av de viktigaste
historiska objekt som ﬁnns i Mölndals kommun

Krokslätts fabriker har en blandad
gammal och ny bebyggelse som är
väl anpassade till varandra

Gunnebo med omgivningar blev kulturreservat 2003. Kvarnbyn och Krokslätts fabriker utgör kommunala kulturreservat som omfattas av detaljplan med särskilda
bestämmelser enligt PBL vilket reglerar hanteringen av kulturvärdet.
Byggnadsminnen, kulturminnen och vägminnen
Byggnader, trädgårdar, parker och andra anläggningar som har ett högt kulturhistoriskt värde kan förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen. Särskilda skyddsföreskrifter upprättas i samband med byggnadsminnesförklaringen. I kommunen ﬁnns
tre byggnadsminnen; Gunnebo slott, Nymans kvarn (Götaforsliden) och Krokslätts
fabriker.
Även kyrkliga kulturminnen i form av kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier, kyrkotomter och begravningsplatser omfattas av särskilda bestämmelser enligt kulturminneslagen. Kyrkorna i Kållered och Lindome samt Fässbergs kyrka i Mölndal är
exempel på detta, se kap 18.
Vägminnen är en grupp kulturminnen och betecknar de objekt och miljöer som är
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väghistoriskt värdefulla. Vägverket i Göteborgs och Bohus län har tagit fram ett kulturminnesvårdsprogram för vägar och vägminnen, 1991. I Mölndals kommun ﬁnns
två vägminnen, den gamla landsvägen i Hällesåker - Inseros (ingår även i Mölndals
kulturmiljövårdsprogram) och Spinnmästarevägen. Vid Spinnmästarevägen ﬁnns
några milstenar samt gräns- och häradsstenar. Tre stenvalvsbroar som är kulturhistoriskt värdefulla ﬁnns, två över Kålleredsbäcken och ytterligare en stenvalvsbro
ﬁnns norr om Lindome station.
Fornminnen
Fornlämningar och fornfynd har ett stark skydd i kulturminneslagen. För att bevara
lämningar i miljön skyddas även ett område runt varje fornlämning. Länsstyrelsen
gjorde 1984 en inventering av de områden i Göteborg och Bohus län som har en
stor ansamling av fornlämningar. De fornlämningar som hittats i kommunen ﬁnns
i fornminnesregistret hos länsstyrelsen och hos Riksantikvarieämbetet. Vid nya utredningar kan lämningar som boplatser eller andra lämningar påträffas. Den som
påträffar ett fornfynd ska snarast anmäla fornfyndet hos Riksantikvarieämbetet,
länsstyrelsen, länsmuseet eller polismyndigheten. Länsstyrelsen fattar beslut om arkeologiska utredningar eller undersökningar ska utföras samt ger tillstånd.
Fornminnesskyddet innebär att ingen utan Länsstyrelsens tillstånd får ändra eller
skada en fast fornlämning. Exempel på områden i kommunen där ﬂera fynd har
hittats är Safjället, Dvärred, Västerberget/Sandås/Valås och Fagered. Dessa miljöer
ingår i kulturmiljövårdsprogrammet, 2000. Till kulturmiljövårdsprogrammet ﬁnns
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1. Balltorps by
2. Djupedala vattenkraft
3. Dvärred
4. Fagered
5. Forsåker
6. Fässbergs by
7. Fässbergs kyrka
8. Fässbergs prästgård
9. Greggered
10. Gunnebo

11. Hagåkersgatan, Häradsgatan m. ﬂ.
12. Hällesåker
13. Högen
12. Inseros, Torvmossared
15. Intagsbäckens dalgång
16. Kommersbo
17. Kristinedals småhusområde
18. Krokmossen
19. Krokslätts fabriker
20. Kållereds kyrka
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21. Lackarebäcksgård, Svejserdalen, Ekekullen
22. Lindome by, gårda, Berget
23. Lindome kyrka
24. Livered
25. Lunnagården
26. Mölndals kvarnby
27. Mölndals stadshus
28. Papyrus
29. Safjället

30. Sinnorpsskolan
31. Skansar, stridsvagnshinder
och värn
32. Stretered
33. Våmmedal
34 Västerberget, Valås, Sandås
35. Västra Enerbacken
36. Werners fabriker
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en åtgärdslista med förslag till hur miljöerna ska skyddas. I översiktsplanen redovisas på markanvändningskartan samt bestämmelsekartan hur avvägningar gjorts för
att skydda kulturvärdena.

8.8 Kommunikationer
Miljöbalkens kapitel 3 anger att kommunikationsstråk som är av riksintresse ska
säkerställas. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar
för kommunikationer, ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar.
Resmönster
Mölndals kommun har en större inpendling än utpendling. År 2002 pendlade ca
23.000 personer dagligen in till kommunen, till största delen från Göteborg. Ut från
kommunen pendlade ca 16.500 personer, främst till Göteborg. Vägnätet följer dalgångarna där bebyggelse och kommunikationsleder funnits sedan lång tid. E6/E20
samt Västkustbanan, spårvägen och Göteborgsvägen utgör barriärer mellan östra
och västra Mölndals tätort. För att överbygga barriäreffekten bör tillgängligheten
mellan östra och västra delen av Mölndals tätort utvecklas. I traﬁkplanen, Mölndal
2000, beskrivs hur traﬁksäkerheten kan öka samt hur tätortens gatumiljöer och olika
traﬁkantgruppers behov kan förbättras.
Resandet i regionen har ökat och traﬁ ken närmar sig eller överskrider transportsystemets kapacitet på huvudlederna. För att skapa en förbättrad traﬁksituation krävs
satsningar främst på kollektivtraﬁken men också på infrastrukturen.
Förbättring av kommunikationer
Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för stadsutvecklingen och för gående
och cyklister samt för kollektivtraﬁken och att skapa en smidig traﬁksituation. Utredning pågår av hur dagens traﬁksituation kan förbättras och de större åtgärderna
som föreslås är:
• Öka kapaciteten på E6/E20 och avlasta lokalvägnätet genom att göra motorvägen
sexﬁlig och förbättra traﬁkplatserna vid Lackarebäck och Kallebäck samt anlägga ny traﬁkplats vid Flöjelbergsgatan.
• Ny tvärförbindelse mellan E6 och Riksväg 40. Mölndals kommun vill utreda tre
alternativa lägen. De lägen som föreslås är vid centrala Mölndal, samt norr eller
söder om Mölndal.
• Utökning av Västkustbanan till fyra spår samt nya stationslägen.
• Kust till Kustbanan föreslås byggas ut till dubbelspår samt eventuellt nya stationslägen.
• Spårbunden traﬁk föreslås, förstärkas med reservat i Fässbergsdalen mot Frölunda/Göteborg. Två alternativa lägen utreds och spårreservat ﬁnns delvis.
• Gång- och cykelvägnätet ska förbättras inom hela kommunen enligt gatukontorets åtgärdsplan.
• Förbindelse Rävekärr – Åbro industriområde
• Förbättra traﬁkplatser vid söderleden
Kommunen bör eftersträva Mobility management som är ett sätt att planera och arbeta med traﬁkfrågorna genom kunskaps-, attityd-, och beteendepåverkan. Syftet är
att genom samarbete effektiviseras användandet av transporter och infrastruktur,
exempelvis genom samåkningsprojekt, bilpooler, information och kampanjer.
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet. Normer
ﬁnns idag för svaveldioxid, kvävedioxid, bly, bensen, kolmonoxid och partiklar i
omgivningsluften. Miljökvalitetsnormen (40 Mg/m3 årsmedelvärde) för kvävedioxid överskrids idag i Mölndalsåns dalgång mellan Åbromotet och kommungränsen
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mot Göteborg. Det ﬁnns ﬂera möjliga tekniska och fysiska åtgärder för att sänka
halterna under normvärdena. Exempelvis kan man genom fysisk planering påverka
utsläppen från vägtraﬁk genom att planera nya bostadsområden och arbetsplatser på
ett transportsnålt sätt med goda möjligheter till samåkning och kollektivtraﬁk.
Vägar
Statliga vägar
Vägverket ansvarar för det övergripande vägnätet. Genom Mölndals kommun passerar väg E6/E20. Andra statliga vägar som är av stor betydelse är Riksväg 40 samt
Söderleden (Väg E6.20). Samtliga är av riksintresse. Vägverket ansvarar dessutom
för länsvägarna utanför tät bebyggelse.
Kommunala vägar
Vägnätet inom kommunen är väl utbyggt och kommunen ansvarar för merparten av
vägarna. Ombyggnader och kompletteringar av det beﬁntliga vägnätet föreslås, se
vidare i de olika delområdesbeskrivningarna för Mölndal, Hällesåker, Lindome och
Kållered.
Karta vägnätet
Genomfart
Mölndal
Huvudväg
Lokalväg

Kållered

Hällesåker

Lindome

Samfällda och enskilda vägar
Vägföreningar sköter delar av vägnätet i Kållered och Lindome.
Kollektivtraﬁk
En viktig fråga i kommunen är att öka resandet på kollektivtraﬁken. Kollektivtraﬁken knyts idag samman vid Knutpunkt Mölndalsbro. Här ﬁnns goda möjligheter
för samordning av kollektivtraﬁken samt snabba direktförbindelser till Göteborg,
Mölnlycke och Kungsbacka. Infartsparkeringar ﬁnns vid Inseros, Hällesåker, Lindome och Kållered.
Tåg
Genom Mölndals kommun sträcker sig Västkustbanan (Malmö/Köpenhamn) och
Kust till Kustbanan (Kalmar/Karlskrona). Västkustbanan har dubbelspår och traﬁkeras med pendeltåg, interregiotåg, snabbtåg och godståg. Pendeltågsstationer ﬁnns
centralt i Mölndal, Lindome och Kållered. Kust till kustbanan är enkelspårig och har
inga stationer i Mölndal.
Översiktsplan 2006 - Mölndals stad
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Spårvagn
Mölndal är anslutet till Göteborgs spårvägsnät där linje 4 traﬁkerar längs med Göteborgsvägen. På sträckan inom Mölndal ﬁnns det fem hållplatser.
Buss
Linjenätet består av express- lokal- och ordinarie servicelinjer samt natt- och busstraﬁk. Mölndals kommun ansvarar för kollektivtraﬁken och Västtraﬁk bedriver den.
Det är viktigt att verka för samåkandet och därför behövs det en infartsparkering i
Mölndal. Det ﬁnns idag två i Kållered, en i Lindome och en i Inseros.
Gång- och cykelvägar
En del i strävan att minska biltraﬁken är att det ﬁnns möjlighet att cykla och gå på
iordningställda gång- och cykelbanor med god belysning. Komplettering av tvär-

Karta över gång och cykelvägar

gående förbindelser över E6/E20 medför att barriäreffekterna minskar och att tillgängligheten blir bättre. Inom tätorterna ﬁnns relativt bra gång- och cykelvägar. De
kompletteringar av gång- och cykelvägnätet som föreslås beskrivs i de olika delområdesbeskrivningarna för Mölndal, Hällesåker, Lindome och Kållered.
Flygplats
Göteborg - Landvetter ﬂygplats ligger i Härryda kommun, ca 20 km öster om Mölndals centrum. Passagerartraﬁken vid Landvetter ﬂygplats är av riksintresse för
luftfarten och det är viktigt att ﬂygplatsen garanteras utvecklingsmöjligheter. Även
godstraﬁken är viktig.
Buller från ﬂygtraﬁk avviker i ﬂera avseenden från övriga traﬁkbullerkällor. I första
hand är störningarna koncentrerade till områden kring ﬂygplatsen. Avståndet till
ﬂygfältet där miljömålen uppfylls kan emellertid variera betydligt beroende på vilken startförfarande, ﬂygplanstyp etc. som traﬁkerar ﬂygplatsen. Flygbuller beskrivs
vanligtvis som ﬂygbullernivå (FBN) vilket motsvarar en ekvivalent ljudnivå under
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ett år. Flygbuller anges också som maximal ljudnivå i dBA. Följande riktlinjer gäller
inomhus i bostäder, vård- och undervisningslokaler, tysta arbetsplatser, hotell samt
utomhus i anslutning till bostäder och lokaler. Riksdagen har antagit riktvärdena för
ﬂygtraﬁkbuller i samband med behandlingen av propositionen 1996/97:53. Beträffande deﬁnitioner av riktvärden se kap 9 Flygtraﬁk.
Ekvivalent ljudnivå för ett dygn:
*Inomhus < 30 dBA
*Utomhus < 55dBA

Maximal ljudnivå:
*Inomhus 45 dBA
*Utomhus 70 dBA

För verksamheten på Landvetter ﬂygplats gäller koncession enligt beslut 1990-02-05.
1998 startades ett arbete för ny koncessionsprövning inför utbyggandet av en andra
bana. I denna ansökan omfattar den beräknade FBNkurvan för 55 dBA ett mindre
område än för den som ﬁnns i gällande koncession. Kommande koncessionsprövning antas ge bättre förhållanden för Mölndal. Med dessa kurvor antas en utbyggnad
i Hällesåker vara möjlig.
Vid årsskiftet 2005/2006 prövas tillstånd för luftrumsförändringar vid Landvetter.
Under 2007 har Luftfartsverket LFV för avsikt att ansöka om nytt tillstånd för verksamheten vid Göteborg-Landvetter ﬂygplats i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.
Bullergräns från ÖP-90 samt gällande koncession från 1990
Runt ﬂygplatsen ﬁnns områden där byggnadshöjden är begränsad för att inte ﬂygsäkerheten skall äventyras. Detta gäller östra
delen av Hällesåker och österut. Se utförligare
i kap 9 sid 90.

Koncessionbeslut 1990
55 dB(A), beräknad 1987

Redovisning i Översiktsplan 1990
55 dB(A)

65 dB(A)

Bullerkurvor enligt förslag till koncessionsansökan 1998,
prognos för en bana, beräknade 1997

60 dB(A)
55 dB(A)

70 dB(A) Maxnivå

Ljudnivåkurvorna är hämtade från
Härryda kommuns tolkning av Luftfartsvekets mterial
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Närmast samlad bebyggelse i Mölndals kommun ligger i Inseros, ca 4,5 km söder om
banans södra ände. Området påverkas av bullret från ﬂygplanen som ﬂyger till och
från ﬂygplatsen. Nya ﬂygvägar och tystare ﬂygplan gör att bullerstörningarna minskar kring ﬂygplatsen. Inom ett område, utlagt som skyddszon för ﬂygbuller, gäller
restriktioner för nytillkommande bebyggelse.
Tele- och radiokommunikation
Telenät/master är en del av samhällets infrastruktur. Antalet telekommunikationsmaster har ökat markant i takt med den växande marknaden för mobiltelefoni. Telekablar anläggningar består av dels telestationer och dels av kabelstråk. Kabelstråken
bör i största möjliga utsträckning bibehållas i oförändrade lägen eftersom de är svåra
att lägesförändra, vilket bör beaktas vid detaljplanering, exploatering m.m.
I kommunen ﬁnns fyra telestationer och en koncentrator (KC). Koncentratorn samt
kabelförbindelsen mellan den och modersstationen utgör riksintresse. Stora delar av
Telekablar anläggningar har även stor betydelse för totalförsvaret.
Den beﬁntliga stationsbyggnaden i centrala Mölndal samt telestationen i Hällesåker
beräknas räcka till för att klara telefonförsörjningen inom dess upptagningsområde.
De två övriga stationsbyggnaderna i Kållered och Lindome kan komma att behöva
byggas till. Vid detaljplanering bör behovet av lämpliga lägen för KC-lokaler beaktas.
Utanför detaljplanelagt område ges bygglov med stöd av översiktsplanen. Bygglov
får inte ges om mastens placering strider mot översiktsplanens syften eller i områden
som är av riksintresse och där det medför påtaglig skada på ex natur- och kulturmiljön. Nya radio- och telemaster prövas från fall till fall och en samordning mellan
olika aktörer bör ske för att begränsa antalet. Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer
för hur utbyggnaden bör hanteras, dessa beskrivs i länsstyrelsens mastpolicy 2002.
Byggnadsnämnden i Mölndal har tagit fram en mastpolicy. I övrigt hänvisas till kapitlet Rekommendationer för bygglov.

Mölndal

Kållered

Hällesåker

Lindome

Förslag till framtida ortsammanbindande fibernät
Utanför kommungräns
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Utifrån den kunskap som ﬁnns idag bedömer de statliga myndigheterna att basstationer för mobiltelefoni inte innebär risk för strålningsskador. Hälsoaspekterna
ska beaktas vid planering och anläggning av nya telemaster. Om det ﬁnns skäl kan
skyddsavstånd läggas in i detaljplaner. De gränsvärden som WHO och SSI redovisar
är 0 Hz-300 GHz.
IT-infrastruktur
Regeringen tillsatte under år 2002 en utredning för att formulera en statlig infrastrukturpolitik. Mölndals kommun håller på att utarbeta ett IT-infrastrukturprogram. I detta redogörs för beﬁntliga nät inom kommunen och hur ett framtida nät
kan se ut.
Inom kommunen ﬁnns idag tillgång till ett öppet ortssammanbindande nät som kan
nyttjas av invånare och näringsliv i tätorterna. Landsbygden kan ej nås. Inom Mölndal, Kållered och Lindome ﬁnns idag delvis utbyggda områdesnät. För att göra nätet tillgängligt för en större krets kunder behöver dessa nät kompletteras. Mölndals
kommun föreslår utbyggnad av områdesnät i vissa områden.
För stomnätet ﬁnns idag 7 operatörer som har nät genom kommunen. De lokala områdesnäten ägs i huvudsak av tre operatörer. TeliaSonera erbjuder även ADSL-tjänster i Mölndals stad, Kållered och Lindome. Ett framtida ortssammanbindande nät
kan se ut enligt kartbild.

8.9 Markförhållanden
Geoteknik
Göteborgsmoränen, som är en komplex bildning av morän och isälvssediment, går i
ett band genom kommunens centrala delar. Områden, där grundläggnings- och sättningsproblem samt stabilitetsförhållanden speciellt måste beaktas, ﬁnns främst i dalgångarna omkring Mölndalsån, Balltorpsbäcken, Kålleredsbäcken/Ävabäcken och
Lindomeån. Inom en relativt stor del av dessa dalgångar ﬁnns postglacial lera och
gyttjelera, som är lös och mycket sättningskänslig. Partier med torv, dy och gyttja
förekommer också, t ex omkring Sagsjön. I delar av dalgångarna ﬁnns också ytliga
lager av svämsediment av sand, silt eller lera, ofta med organisk inblandning. I övrigt
domineras dalgångarna och sänkorna av glaciallera, som i regel är något fastare och
har gynnsammare sättningsegenskaper. I nära anslutning till vattendragen är i regel
stabiliteten låg. För nya utbyggnadsområden eller vid kompletterande utbyggnad bör
följande beaktas:
• Inom de låglänta partierna med postglacial lera, gyttjelera eller torv erfordras i regel omfattande grundförstärkningsåtgärder såväl för byggnader
som för anslutande mark.
• För lerområden intill vattendrag eller övrig sluttande lermark måste stabiliteten beaktas speciellt. För detaljplanering krävs här alltid stabilitetsutredningar. Även inom övriga lerområden kan grundförstärkning ofta krävas,
men dock av normal omfattning.
• För områden med berg, morän och friktionsjord beaktas i förekommande
fall radonproblemet, som behandlas separat.
Redovisade geotekniska förutsättningar är endast översiktligt redovisat i översiktsplanen och täcker inte alla typer av geotekniska risker. I samband med detaljplaneläggning behöver geotekniska förutsättningar utredas djupare för att klarlägga
grundläggningsåtgärder och stabilitetsförhållanden, ras eller skredrisker mm.
För mer detaljerad information om de geotekniska förutsättningarna hänvisas till
det geotekniska utlåtandet som upprättats för översiktsplanen 1990. Geoteknik för
översiktsplanering SGI 1992, uppdrag 2-547/88. I detta ﬁnns en allmän geoteknisk
beskrivning av utbyggnadsområden samt rekommendationer och en översiktlig riskvärdering samt en modiﬁerad jordartskarta för kommunen i skala 1:20 000.
I kap 9 ﬁnns en översiktlig beskrivning av markrisker.
Radon
All berg och jord innehåller uran som ger ifrån sig radongas. I de ﬂesta fall är det
obetydliga halter men i vissa bergarter ﬁnns högre halter, främst granit och pegmatit samt även i områden med grova jordarter. Radon i byggnader kan komma från
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marken, byggnadsmaterialet, (exempelvis blå lättbetong) och från hushållsvattnet.
Radonrikt vatten förekommer främst i bergborrade brunnar.
Markområdena klassas i olika radonhaltsområden; högradonmark (över 19 gram/
ton) normalradonmark (3-10 gram/ton) och lågradonmark (under 3 gram/ton). Genom Mölndals kommun går ett stråk av högradonmark genom centrala Kållered och
Lindome samt genom nordvästra Mölndal. I övrigt inom kommunen klassas marken
i huvudsak som normalradonmark förutom i dalarnas botten där marken klassas som
lågradonmark. Vid planläggning av bebyggelse bör strålningsproblemen beaktas.
Generellt kan sägas att byggande bör utföras med radonsäker grundläggning i områden som har högradonmark samt radonskyddat i områden med normalradonmark.
Undantag från detta får bedömas vid planläggning eller bygglov.
Riksdagen har fastställt miljömål som säger att radonhalten i alla bostäder skall vara
lägre än 200 Bq/m3 år 2020. Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200
Bq/m3 senast år 2010.
I kommunen har ett fåtal enskilda dricksvattentäkter uppmätt radonhalter över
gränsvärdet 1000 Bq/l. Någon övergripande kartläggning av radonhalten i de enskilda dricksvattentäkterna har inte gjorts.
De gränsvärden som gäller för radonhalten i luften är enligt Boverket och Socialstyrelsen 200 Becquerel per kubikmeter Bq/m3 för beﬁntliga bostäder och för lokaler
som används för allmänna ändamål samt för ny bostadsbebyggelse och 400 Bq/m3
för arbetslokaler.
Enligt Livsmedelsverket2 är gränsvärdet 1000 Bq/liter för radon i dricksvatten för att
detta skall vara tjänligt. Radon i vatten kan avlägsnas genom luftning.
Se även under, Miljö- och riskfaktorer, kap 9.

Berggrund

Högriskområde

Morän

Högriskområde
Omr. med lokala förekomster av
högradonmark
Normalriskområde

Berggrund

Normalriskområde

Morän

Lågriskområde
Deﬁnitioner se texten ovan

För mer information hänvisas till
originalhandlingen.
Källa: SGU-rapport 2002:27
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8.10 Avfallshantering
Ett effektivt resursutnyttjande, återanvändning och återvinning är centralt för en
hållbar utveckling. Lagstiftningen, främst genom miljöbalken är mycket tydlig i avseende för långsiktig hållbarhet. Genom miljöbalken blir kretsloppstänkande och resurshushållning en skyldighet vid tillämpningen av alla regler i balken. Kommunen
har det övergripande planeringsansvaret för allt avfall som uppkommer. Lagar och
regler för avfallshanteringen förändras successivt i riktning mot ökad återvinning
och återanvändning. Nya lagar som införts är producentansvar för förpackningar,
däck, elektronik, mm, förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall och
organiskt avfall, deponiskatt, etc. Mölndals kommun har ansvar för omhändertagande av hushållsavfall, kasserade kylar och frysar samt småbatterier. Hämtningen
utförs i egen regi. Utöver detta har kommunen också ansvar för omhändertagande
av hushållens farliga avfall. För Mölndals kommun gäller avfallsplanen, 2000 samt
Renhållningsordningen, 2000 inklusive ändringar 2002. Det övergripande målet för
avfallshanteringen är att avfallets mängd och farlighet skall minska. Detta sker genom både direkta och förebyggande åtgärder. Kretsloppsanpassning är centralt i avfallsplanen. Avfallsfrågorna har getts en tydlig roll i kommunens arbete med Agenda
21. Gatukontorets Renhållningsavdelning är entreprenör för återvinning av avfall
som omfattas av producentansvar.
Mölndals kommun är delägare i bolaget Renova AB som är ett regionalt återvinnings- och avfallsföretag. Renova driver sex omlastningsstationer i regionen. En av
dessa ligger i Mölndals kommun i södra delen av Åbro industriområde. Renova äger
även ett antal behandlingsanläggningar exempelvis Sävenäs avfallskraftvärmeverk,
Tagene- och Fläskebodeponin. Den del av hushållsavfallet från Mölndal som energiåtervinns går till avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. Hundrafemtiotusen
hushåll i Göteborg får sin fjärrvärme från anläggningen.
Avfallshantering och återvinning
Villkoren för avfallshanteringen varierar mellan kommunens olika delar. I glesbygden har 14-dagars hämtning införts och även villaområden i tätorterna erbjuds denna
möjlighet. En viktig målsättning är att öka kompostering av hushållsavfall i enskild
regi.I Mölndals kommun ﬁnns bemannade återvinningscentraler vid Kikås och i Lindome. Antalet återvinningsstationer har ökats och ﬁnns idag på ett fyrtiotal platser
runt om i kommunen. På dessa platser ﬁnns containers för olika förpackningar, material och tidningar. Hushållsavfall styrs i allt högre grad bort från förbränning och
deponering genom ökad materialåtervinning och lokal kompostering. Med begreppet
lokal kompostering menas att kompostering sker nära källan och av den boende själv.
För att utveckla källsorteringen i bostadsområden har en källsorteringspolicy utarbetats i samråd med bland annat bostadsföretagen. Taxesystemet är så att källsortering
premieras. Krav ställs på källsortering av bygg- och rivningsavfall. Rivningsplaner
ska redovisa hur återanvändbart och återvinningsbart material från rivningar skall
tas om hand. Dessa skall också efter rivningen redovisas till byggnadsnämnden.
Kikås avfallsanläggning
Kikås avfallsanläggning är den enda deponi som är i bruk i kommunen. Däröver
ﬁnns sex nerlagda deponier som beskrivs vidare i kapitlet Täkter. Anläggningen i
Kikås tillförs industri-, bygg- och rivningsavfall, schaktmassor från byggnationer
samt grovavfall från hushållen. Deponeringen kommer att upphöra år 2008 och därefter deponeras enbart fyllnadsmassor fram till år 2022. Deponeringsrester kommer
därefter att transporteras till annan anläggning i regionen. Kikås avfallsanläggning
kommer även efter 2008 att fungera som en sorterings- och mellanlagringsplats för
avfall.

8.11 Totalförsvar
Mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska enligt de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i miljöbalken
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt motverkar totalförsvarets
intressen.
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I Mölndals kommun ﬁnns områden av riksintresse för den militära delen av totalförsvaret bl.a. Sisjöns övnings- och skjutfält.
Inom kommunen ﬁnnsäven andra intresseområden för totalförsvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas i översiktsplanen. Försvarsintresset är i sådana områden
främst inriktat mot att följa olika förändringar i markanvändningen. I de fall intressen berörs i plan- eller lovärenden eller ärenden om förhandsbesked, inhämtas
yttrande från berörd förbandsenhet och en särskild prövning sker i byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden fattar beslut som inte är i överensstämmelse med försvarsintresset kan beslutet komma att överprövas av länsstyrelsen eller om beslut
om sådan överprövning inte har fattats, överklagas av Försvarsmakten. Kännedom
om berört områdes belägenhet ﬁnns hos kommunen och Länsstyrelsen. I vissa fall
kan försvarets intressen leda till att utökad lovplikt måste införas genom särskilda
områdesbestämmelser.
Militärt övnings- och skjutfält
I Balltorp ﬁnns Sisjöns skjutfält som är ett militärt övningsfält och i anslutning till
det ﬁnns privata pistolskyttebanor. Det militära skjutfältet är av riksintresse. Sisjöns
skjutfält och riktlinjer för skjutbuller ﬁnns upptaget i rapport ” Fysisk planering enligt PBL underlag 47 upprättat av Försvarsmakten och Boverket 1998. Kring skjutfältet ﬁnns ett skyddsområde inom vilket bostäder ej får uppföras på grund av risk
för störningar. En fördjupad översiktsplan för Balltorp och Sisjöns skjutfält upprättades 1994 i avsikt att klarlägga lämpligt skyddsavstånd mellan skjutfältet och kommunens bostadsutbyggnad. Försvarsmakten beslutade i samband med planarbetet
om avgränsning av riksintresset runt skjutfältet i beslut 1993-02-10 efter att kommunen byggt en skyddsvall norr om skjutplatsen för granatgevär. Översiktsplanen
är antagen i kommunfullmäktige 1994.05.25. Avgränsning runt skjutfältet gäller alla
försvarets intressen och ﬁnns intagen i ovan nämnda underlag 47. Bostadsbebyggelse
kan medges fram till redovisad gräns för bullerutbredning på nivån 90 dBC LX.
Försvarsmakten har påbörjat en miljöprövning av skjutfältet. Nytt försvarsbeslut
togs under 2004. Av försvarsbeslut framgår att verksamheten vid amﬁbieregementet i Göteborg skall minskas och kompletteras med annan militär verksamhet och
utbildning. Försvarsmakten har i yttrande över översiktsplanen framfört att med anledning av att verksamhetens art och omfattning vid skjutfältet är under utredning
anser de att Mölndals stads redovisning av förhållandena kring skjutfältet bör ändras
så att Försvarsmaktens riksintressen tillgodoses.
Området kring skjutfältet, som på ﬂera sidor ansluter till Sandsjöbacka naturreservat
är attraktivt för det rörliga friluftslivet och används ﬂitigt. Inom skyddszonen runt
skjutfältet ﬁnns på nordöstra sidan en golfbana, samt ett antal sommarstugor.
Karta över skjutfältet och bullergränser

90 dbC Lx
95 dbC Lx
100 dbC Lx
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