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Granskningsutlåtande     
 
Detaljplan för 

Iden 6 
Bosgården, Mölndal, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2019-01-23, § 114, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Iden 6. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-01-
23, § 114, att samråd och granskning skulle genomföras kring framtaget förslag till 
detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare 
beslutad detaljplan. Planen möjliggör att ett flerbostadshus kan uppföras med maximalt 
12 lägenheter med en högsta byggnadsarea om 180 kvm intill Broslättsgatan, nära 
Mölndal centrum. 
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under 
tiden 2019-10-25 – 2019-11-15. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga 
i Mölndals stadshus, Mölndals stadsbibliotek och på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till samrådet inkom 14 yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. Yttrandena finns att ta del av i sin helhet på 
stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad. Länsstyrelsens yttranden redovisas i sin 
helhet i bilaga 1.  

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN OCH BOLAG 
 

1. Länsstyrelsen (daterad 2019-10-29) 

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.  

 
Kommentar: Noteras. 

 

2. Trafikverket (daterad 2019-10-30) 
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Trafikverket har i ett tidigare samrådsskede yttrat sig: 2019-06-20 (TRV 2019/70113) och 
undrade då om en bullermätning eller en bullerberäkning hade genomförts.  

Kommunen svarar Trafikverket i samrådsredogörelsen att det är en bullerbreäkning som 
tagits fram.  

Trafikverket har därför inget att erinra i granskningsskedet.  

Kommentar: Noteras.  
 
 
3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2019-10-25) 

Lantmäterimyndigheten har gått igenom granskningshandlingarna och har inget att erinra 
mot planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-11-14) 

Enligt planhandlingarna har ett geotekniskt utlåtande tagits fram där bedömningen är att 
totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande i dagsläget och efter genomförande av 
planförslaget. 
 
Då geotekniskt utlåtande ej bifogats går det ej att granska handlingarna. Våra synpunkter 
från samrådsskedet kvarstår.  
 
Kommentar: Geoteknisk utlåtande har efter granskningsremissen skickats till ansvarig 
handläggare hos SGI för granskning och Mölndals kommun fick svaret att det inte går att 
göra en värdering av stabilitetsförhållandena på det geotekniska underlag som redovisas 
och att deras synpunkter från samrådsskedet kvarstår.  
 
Mölndals stad anser att de underlag som har tagits fram i detaljplan Iden 6 stöder 
byggnation på platsen och att tekniska frågor om grundläggning är lämpligast att avgöra 
i bygglovsskedet. 
 
 
5. Räddningstjänsten (daterad 2019-11-06) 

Räddningstjänsten har inget ytterligare att tillägga inför granskning av detaljplanen.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
6. Ellevio AB (daterad 2019-11-14) 

Detaljplanen ligger utanför Ellevios koncessionsområde.  

Kommentar: Noteras. 

 
 
7. Vattenfall AB (daterad 2019-10-25) 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 
inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
8. Swedegas AB (daterad 2019-11-04) 
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Av erhållna handlingar framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning eller 
planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas AB 
inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag.  

Kommentar: Noteras. 
 
9. Skanova AB (daterad 2019-11-06) 

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag och har inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 
 

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
10. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2019-11-13) 

Vi har inga synpunkter på upprättat planförslag annat än vad som tidigare påpekats under 
samrådet.  

Kommentar: Noteras.    
 
 
11. Tekniska förvaltningen (daterad 2019-11-06) 

Tekniska nämnden ser positivt på planförslaget och möjligheterna att det skapas nya 
bostäder i attraktiva lägen med närhet till kollektivtrafik och service. 

Tekniska förvaltningen önskar att plankartan kompletteras med en planbestämmelse för 
rening av dagvatten med en hänvisning till Mölndals stads riktlinjer för rening av 
dagvatten.  

Tekniska förvaltningen önskar även att planbeskrivningen kompletteras med hänvisning 
till Mölndals stads riktlinjer för rening av vatten.  

 

Kommentar: Plankartan kompletteras med en bestämmelse om att dagvatten ska 
omhändertas på kvartersmark. I planbeskrivning framgår att dagvatten ska omhändertas 
inom fastigheten.  

 

12. Fastighetsavdelningen (daterad 2019-11-12) 

Fastighetsavdelningen har tagit del av materialet och har inget att erinra gällande 
planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras 
 

13. Kultur och fritidsnämnden (daterad: 2019-11-15) 

Ur allmän kultur- och fritidssynpunkt finns inget att erinra.  

Ur kulturmiljösynpunkt finns inget att erinra.  

Kommentar: Noteras.  

 

 

14. Miljöförvaltningen (daterad: 2019-11-20) 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på detaljplanen.  

Kommentar: Noteras.  
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Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts. 

• Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att dagvatten ska 
omhändertas på kvartersmark.  
 

Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Iden 6 antas. 

 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Lisa Östman   Sofia Refsnes  
planchef     planarkitekt 
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