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Granskningsutlåtande    
 
Detaljplan för 

Gastorp 2:72 
Krokslätt, Mölndals stad, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2019-05-27 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Gastorp 2:72. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-05-27 
att samråd och granskning skulle genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för Gastorp 2:72.   
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för gransknings enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under 
tiden 2019-10-25 – 2019-11-15. Under granskningen har planhandlingarna funnits 
tillgängliga i Mölndals stadshus samt på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till granskningen inkom 18 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 har inget att erinra mot föreslagen detaljplan.  
 

Kommentar: Noteras. 

 

2. Trafikverket (daterad 2019-10-30) 

Trafikverket har i ett tidigare samrådsskede yttrat sig: 2019-08-21 (TRV 2019/90643) och 
hade då inget att erinra.  

Trafikverket har inget att erinra i granskningsskedet.  
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Kommentar: Noteras. 

 

3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2019-10-29) 

Planförslaget anger utfartsförbud österut mot Gastorp 2:281. Det torde inte vara tillåtet att 
använda sådan bestämmelse där kvartersmark möter kvartersmark. Enligt 4 kap 9 § PBL 
får bestämmelsen endast användas mot allmän platsmark.  
 
I övrigt har KLM inget att erinra.  
 
Kommentar: Plankartan justeras enligt synpunkterna. 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-11-11) 

SGI har tidigare yttrat sig över området i samrådsskedet (2019-09-03 samma 
diarienummer). Vid detta tillfälle identifierades behovet av ett förtydligande rörande 
områdets topografi. Detta har nu gjorts och härmed bedöms tidigare given kommentar ha 
beaktats. 
 
SGI har således inget att erinra mot planförslaget ur geoteknisk säkerhetsvinkel.   
 
Kommentar: Noteras.  
 
5. RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG  (dateras 2019-11-15) 

RSG har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras.  
 
6. Swedegas AB (dateras 2019-11-04) 

Av erhållna handlingarna 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.  
 
7. Vattenfall eldistribution AB (dateras 2019-10-25) 

Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  
 
Kommentar: Noteras.  
 
8. Ellevio AB (dateras 2019-11-14) 

Ellevio har inget att erinra mot det upprättade planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras.  
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
9. 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 hänvisning till Mölndals stads 
riktlinjer för rening av dagvatten.  

 

Kommentar: Planbeskrivningen justeras enligt synpunkt.  

 

10. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2018-10-30) 

Vi har inga synpunkter på upprättat planförslag annat än vad som tidigare påpekats under 
samrådet.  
 
Kommentar: Noteras.  
 
11. Fastighetsförvaltningen (daterad: 2019-11-12) 

Fastighetsavdelningen har tagit del av materialet och har ingenting att erinra gällande 
planförslaget.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

12.  Miljöförvaltningen (daterad: 2019-11-13) 

Planförvaltningen har bemött miljöförvaltningens synpunkter i samrådsskedet och 
framfört att bedömningen är att buller från skolverksamheten inte utgör någon betydande 
olägenhet. För att förebygga risken för klagomål på eventuellt störande verksamhetsbuller 
som t.ex. fläktar så bör uteplatser anordnas på västra sidan av kommande byggnation. I 
övrigt har miljöförvaltningen inget att erinra mot 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.  
 

SAKÄGARE 
14. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 1 (daterad 2019-11-13) 

Vi skriver med anledning av förslaget på ändrad detaljplan för Gastorp 2:72 i Lindome. 
Dem 3 september mailade vi in synpunkter och farhågor till Sofia Refsnes och Lisa 
Östman. Vi fick ingen återkoppling på det vi skickade in, men eftersom vi nu har fått 
ytterligare en underättelse ser vi att processen har gått vidare till nästa steg. Uselt att be 
om synpunkter om man inte har tänkt ta del av dessa och dessutom så övertydligt visa att 
man inte lyssnar genom att skicka nästa underrättelse att processen gått vidare.  
 
Vi är bekymrade över att man vill ändra detaljplanen från ett enfamiljshus till att bygga 
10 lägenheter. Vårt område är ett lugnt villaområde på en återvändsgata. Att bygga 10 
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lägenheter här gör att vårt närområde förändras till det sämre med mer trafik och 
otrygghet med turbulens bland hyresgästerna. Vi antar att Peter Fekete avser att hyra 
dessa lägenheter till personer som inte klarar att själva få ett hyreskontrakt och det medför 
otrygghet, stök och ständigt flyttande in och ut.  
 
Vi skulle verkligen önska att man behåller den ursprungliga detaljplanen på ett 
enfamiljshus (eller möjligen parhus) där infarten fortsätter via Sagbrovägen och 
sophanteringen fortsätter att ske den vägen. 10 lägenheter innebär mycket mer trafik på 
Lindåsvägen, både i rivnings- och byggfasen men även i vardagen när 10-40 extra 
personer kommer att bo där.  
 
Om man flyttar infarten till Lindåsvägen innebär det dessutom att snöröjningen inte 
kommer att kunna lasta av snön i vändzonen. Var gör man av snön då?  
 
Vi önskar verkligen att ni tar våra farhågor på allvar.  
 
Kommentar: Enligt den demokratiska processen skickar kommunen ut 
samrådshandlingar till berörda grannar. Deras yttranden, tillsammans med statliga och 
kommunala verksamheter, samlas in och besvaras i samrådsredogörelsen och sen i 
granskningsutlåtandet. 
 
 Mölndals stad har ett stort behov av bostäder där antalet tomter för byggnation av nya 
bostäder i centrala lägen i tätorterna är begränsat. En utbyggnad enligt planen 
överensstämmer med Mölndals stads målsättning att tillskapa nya bostäder i centrala och 
kollektivtrafiknära lägen. Läget medför att befintlig infrastruktur kan utnyttjas och de 
föreslagna bostäderna får tillgång till god kollektivtrafik och närhet till service. Det 
bidrar till en god resurshushållning och medverkar till en hållbar utveckling. 
I planarbetet har staden gjort en avvägning mellan värdet i att möjliggöra ytterligare 
bostäder centralt placerade i Lindome och de olägenheter som framförts i samråds- och 
granskningsskedet. Slutsatsen är att de olägenheter som kan uppstå är av begränsad 
natur och är rimliga i relation till de nya bostäder som skapas. 
 
Detaljplanen sätter ramarna för den föreslagna byggrätten men medger en viss 
flexibilitet vid utnyttjandet av den. Den föreslagna byggrätten regleras dels genom en e-
bestämmelse som sätter maximal byggnadsarea till 320 kvadratmeter, dels av en 
höjdbestämmelse som i praktiken möjliggör två våningar. Bebyggelsen inom planområdet 
begränsas vidare av kravet på 250 kvadratmeter friyta varav minst 200 kvadratmeter 
sammanhängande. Inför antagandet kompletteras plankartan dessutom med en 
bestämmelse som begränsar antalet lägenheter till maximalt tio.  
Planen kan således exempelvis medge maximalt tio mindre lägenheter, 5-6 större 
lägenheter eller 4 kedjehus eller radhus i två våningar. 
 
Tekniska förvaltningen vill undvika in-/utfarter på den mer trafikerade delen av 
Sagbrovägen. Vidare ska också undvikas att infart ska ske över annans fastighet. Den 
ursprungliga detaljplanen syftar till att infart till Gastorp 2:72 ska ske via Lindåsvägen, 
med tillhörande skötsel som snöröjning etc. och det är också Stadsbyggnads- och 
Tekniska förvaltningens avsikt. Lindome vägförening är väghållare för Lindåsvägen och 
hanterar skötsel av snöröjning.  
 
15. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 2 (daterad 2019-11-15) 

Vi är ägare av fastigheten Gastorp 2:143 på Lindåsvägen 3, som gränsar till planområdets 
västra del. Vi har några synpunkter på det uppdaterade planförslaget som vi skulle vilja 
framföra.  
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O flera av kommentarerna till sakägarna i samrådsredogörelsen påpekar 
stadsbyggnadsförvaltningen att ”maximal 10 mindre lägenheter kan uppföras på 
byggrätten”. Vi hittar dock inget i själva plankartan som styrker detta, endast att maximalt 
320 kvadratmeter byggnadsarea är tillåtet. 320 kvadratmeter byggnadsarea i två våningar 
(640 kvadratmeter) möjliggör ju betydligt fler mindre lägenheter. Hur ämnar 
stadsbyggnadsförvaltningen kontrollera att det i samrådsredogörelsen utlovade antalet om 
maximalt 10 lägenheterna efterföljs? Det är ju som vi förstår själva plankartan med 
tillhörande planbestämmelser som vinner laga kraft och blir juridiskt bindande. 

Vi framförde också under samråd att vi anser det lämpligare att områdets bebyggs med 
villa eller mindre radhus, varpå stadsbyggnadsförvaltningen svarat att planen inte reglerar 
husets exakta utformning och att radhus kan uppföras som ett alternativ till mindre 
lägenhetshus. Kan man i så fall inte utforma detaljplanen så att planområdet bebyggs med 
villa/radhus istället? Enligt Plan- och bygglag (2010:900 4 kap 11 § är det ju fullt möjligt 
att i detaljplan reglera bebyggandets omfattning och byggnaders användning.  

 

Kommentar: Mölndals stad har ett stort behov av bostäder där antalet tomter för 
byggnation av nya bostäder i centrala lägen i tätorterna är begränsat. En utbyggnad 
enligt planen överensstämmer med Mölndals stads målsättning att tillskapa nya bostäder 
i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Läget medför att befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och de föreslagna bostäderna får tillgång till god kollektivtrafik och närhet till 
service. Det bidrar till en god resurshushållning och medverkar till en hållbar utveckling. 
I planarbetet har staden gjort en avvägning mellan värdet i att möjliggöra ytterligare 
bostäder centralt placerade i Lindome och de olägenheter som framförts i samråds- och 
granskningsskedet. Slutsatsen är att de olägenheter som kan uppstå är av begränsad 
natur och är rimliga i relation till de nya bostäder som skapas. 
 
Tjänstemännen får förhålla sig till ett politiskt uppdrag som i detta fall innehåller att 
möjliggöra ett uppförande av upp till 10 st lägenheter.  
 
Detaljplanen sätter ramarna för den föreslagna byggrätten men medger en viss 
flexibilitet vid utnyttjandet av den. Den föreslagna byggrätten regleras dels genom en e-
bestämmelse som sätter maximal byggnadsarea till 320 kvadratmeter, dels av en 
höjdbestämmelse som i praktiken möjliggör två våningar. Bebyggelsen inom planområdet 
begränsas vidare av kravet på 250 kvadratmeter friyta varav minst 200 kvadratmeter 
sammanhängande. Inför antagandet kompletteras plankartan dessutom med en 
bestämmelse som begränsar antalet lägenheter till maximalt tio. Planen kan således 
exempelvis medge maximalt tio mindre lägenheter, 5-6 större lägenheter eller 4 kedjehus 
eller radhus i två våningar. 
 
16. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 3 (daterad 2019-11-15) 

Vi skriver till er angående byggnation på tomt 2:72 i Lindome. Det är med stor oro vi 
skriver detta brev då vi har bott på Lindåsvägen sedan 1964.  

Lindåsvägen är en lugn gata med enbart enfamiljshus och enligt detaljplanen så är det 
från början tänkt att bara vara enfamiljshus på dessa tomter, vilket tydligen nu har 
ändrats?  

Att bygga tio stycken mindre studentlägenheter på denna tomt 2:72 gör oss riktigt oroliga 
och än mer oroliga över att infart ska ske via Lindåsvägen. Idag hyr nuvarande 
fastighetsägare ut till tillfälligt boende och kommer att fortsätta så är det också oroande?  

Lindåsvägen kommer att bli mycket mer trafikerad och då en betydligt sämre situation för 
oss.  

Vi ser att infart är kvar som den är idag, alltså från Sagbrovägen. Enligt er går inte det 
men det går att ha infart till Almåsskolan?  
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Vi vill alltså överklaga denna byggnation av tio stycken mindre lägenheter 
(studentlägenheter) Gastorp 2:72. (Kan vi vara säkra på att det inte blir 15 ännu mindre 
lägenheter)? Samt infart via Lindåsvägen då det kommer bli extremt trafikerat på denna 
lugna gata. Vilket kommer att störa och försämra för oss.  

Detta kommer också leda till ett minskat värde av vår fastighet, Lindåsvägen 11.  

Vi vill att ni tar detta i beaktande i fortsatt utveckling av detaljplanen.   

 

Kommentar: Mölndals stad har ett stort behov av bostäder där antalet tomter för 
byggnation av nya bostäder i centrala lägen i tätorterna är begränsat. En utbyggnad 
enligt planen överensstämmer med Mölndals stads målsättning att tillskapa nya bostäder 
i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Läget medför att befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och de föreslagna bostäderna får tillgång till god kollektivtrafik och närhet till 
service. Det bidrar till en god resurshushållning och medverkar till en hållbar utveckling. 
I planarbetet har staden gjort en avvägning mellan värdet i att möjliggöra ytterligare 
bostäder centralt placerade i Lindome och de olägenheter som framförts i samråds- och 
granskningsskedet. Slutsatsen är att de olägenheter som kan uppstå är av begränsad 
natur och är rimliga i relation till de nya bostäder som skapas. 
 
Detaljplanen sätter ramarna för den föreslagna byggrätten men medger en viss 
flexibilitet vid utnyttjandet av den. Den föreslagna byggrätten regleras dels genom en e-
bestämmelse som sätter maximal byggnadsarea till 320 kvadratmeter, dels av en 
höjdbestämmelse som i praktiken möjliggör två våningar. Bebyggelsen inom planområdet 
begränsas vidare av kravet på 250 kvadratmeter friyta varav minst 200 kvadratmeter 
sammanhängande. Inför antagandet kompletteras plankartan dessutom med en 
bestämmelse som begränsar antalet lägenheter till maximalt tio.  
Planen kan således exempelvis medge maximalt tio mindre lägenheter, 5-6 större 
lägenheter eller 4 kedjehus eller radhus i två våningar. 
 
Tekniska förvaltningen vill undvika in-/utfarter på den mer trafikerade delen av 
Sagbrovägen. Vidare ska också undvikas att infart ska ske över annans fastighet. Den 
ursprungliga detaljplanen syftar till att infart till Gastorp 2:72 ska ske via Lindåsvägen, 
med tillhörande skötsel som snöröjning etc. och det är också Stadsbyggnads- och 
Tekniska förvaltningens avsikt.  
 
Överklagan kan göras efter beslut om antagande av planen. De som inte fått sina åsikter 
tillgodosedda kommer att få ett brev om när planen väntas antas och kan sen, under en 
period av tre veckor, överklaga planen.  
 
17. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 4 (daterad 2019-11-14) 

Hej!  

Enligt ytterligare utskick för Gastorp 2:72 vill ni ha in fler synpunkter innan den 15 
november.  

Byggnation av Gastorp 2:72 gör mig mycket orolig, jag har bott på Lindåsvägen 7, tomt 
2:146, sedan 1997 och det är en väldigt lugn gata och ett mycket trevligt villaområde.  

Lindåsvägen är en gata med enbart enfamiljshus och enligt detaljplanen så är det från 
början tänkt att bara vara enfamiljshus på dessa tomter, har det ändrats nu?  

Enligt samtal med Sofia Refsnes så kommer det att bli 10 st studentlägenheter, kan det 
ändras och bli 15 st mindre? Idag hyr nuvarande hyresvärd ut det till tillfälligt boende, 
kommer han vara hyresvärd och kommer det att fortfarande vara tillfälliga boenden? Blir 
det studentlägenheter innebär det en stor ruljans av boende, otrygghet och mer störande 
för oss på gatan.  
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Idag sköts inte tomten speciellt väl av hyresvärden men Sofia Refsnes påpekade för mig i 
mail att blir det lägenhet där så kommer hyresgästerna att sköta tomten…? Då ska ev. 
studenterna ta hand om tomten mm?  

Enligt detaljplanen är det tänkt att infart till Gastorp 2:72 ska ske från Lindåsvägen och 
inte som idag från Sagbroägen? Enligt Sofia Refsnes är det förbjudet att ha infart från 
Sagbrovägen men till Almåsskolan är det ok? Likaså till andra fastigheter på andra sidan 
gatan av Sagbrovägen är det ok? Men inte för Gastorp 2:72? Eller?  

Kommer det att bli parkeringstomter på tomt 2:72? 10 st eller 15?).  

Jag har sett att ni har markerat ut tomtgräns och vill också påpeka att ta i beaktande att det 
är prickad mark vid tomtgräns på min sida mot fastighet Gastorp 2:72. Samt prickad mark 
vid tomtgräns Gastorp 2:72 mot min tomtgräns. Jag fick inte lov att bygga ett garage där 
pga prickad mark?  

Lindåsvägen kommer att bli mycket mer trafikerad och det blir sämre för mig och värdet 
på min fastighet kommer att sjunka pga ovanstående anledningar.  

Blir det byggnation ser jag att infart blir från Sagbrovägen.  

Sammanfattningsvis så vill jag alltså överklaga denna byggnation av tio stycken mindre 
lägenheter (studentlägenheter) Gastorp 2:72 samt infart via Lindåsvägen.  

Jag vill att ni tar detta i beaktande vid fortsatt utveckling av detaljplanen.  

  

Kommentar: Mölndals stad har ett stort behov av bostäder där antalet tomter för 
byggnation av nya bostäder i centrala lägen i tätorterna är begränsat. En utbyggnad 
enligt planen överensstämmer med Mölndals stads målsättning att tillskapa nya bostäder 
i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Läget medför att befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och de föreslagna bostäderna får tillgång till god kollektivtrafik och närhet till 
service. Det bidrar till en god resurshushållning och medverkar till en hållbar utveckling. 

I planarbetet har staden gjort en avvägning mellan värdet i att möjliggöra ytterligare 
bostäder centralt placerade i Lindome och de olägenheter som framförts i samråds- och 
granskningsskedet. Slutsatsen är att de olägenheter som kan uppstå är av begränsad 
natur och är rimliga i relation till de nya bostäder som skapas. 

Detaljplanen sätter ramarna för den föreslagna byggrätten men medger en viss 
flexibilitet vid utnyttjandet av den. Den föreslagna byggrätten regleras dels genom en e-
bestämmelse som sätter maximal byggnadsarea till 320 kvadratmeter, dels av en 
höjdbestämmelse som i praktiken möjliggör två våningar. Bebyggelsen inom planområdet 
begränsas vidare av kravet på 250 kvadratmeter friyta varav minst 200 kvadratmeter 
sammanhängande. Inför antagandet kompletteras plankartan dessutom med en 
bestämmelse som begränsar antalet lägenheter till maximalt tio.  
Planen kan således exempelvis medge maximalt tio mindre lägenheter, 5-6 större 
lägenheter eller 4 kedjehus eller radhus i två våningar. 
 
Ägaren av Gastorp 2:72 är ytterst ansvarig för skötsel av sin fastighet. Marken inom 
området som möjliggör parkering är prickad, vilket innebär att byggnader inte får 
uppföras och enbart markparkering tillåts.  
 
Tekniska förvaltningen vill undvika in-/utfarter på den mer trafikerade delen av 
Sagbrovägen. Vidare ska också undvikas att infart ska ske över annans fastighet. Den 
ursprungliga detaljplanen syftar till att infart till Gastorp 2:72 ska ske via Lindåsvägen, 
med tillhörande skötsel som snöröjning etc. och det är också Stadsbyggnads- och 
Tekniska förvaltningens avsikt.  
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Överklagan kan göras efter beslut om antagande av planen. De som inte fått sina åsikter 
tillgodosedda kommer att få ett brev om när planen väntas antas och kan sen, under en 
period av tre veckor, överklaga planen.  
 
18. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 5 (daterad 2019-11-15) 

Hej!  

Jag skriver till er ang. byggnation på tomt 2:72 i Lindome och jag känner stor oro över 
detta bygge på 2:72. Jag har bott på Lindåsvägen sedan 1964.  

Lindåsvägen är en lugn gata med enbart enfamiljshus och enligt detaljplanen så är det 
från början tänkt att bara vara enfamiljshus på dessa tomter, har det ändrats nu? 

Att bygga tio stycken studentlägenheter på denna tomt 2:72 gör mig riktigt orolig; och än 
mer orolig över att infart ska ske via Lindåsvägen.  

Vad jag har sett är att 2:72 hyrs ut till tillfälliga boenden av den nuvarande ägaren. 
Kommer det att fortsätta, kan dessa tio studentlägenheter bli 15 st mindre?  

Lindåsvägen kommer att bli mycket mer trafikerad och det blir sämre för mig.  

Jag ser att infart är kvar som den är idag, alltså från Sagbrovägen. Det borde gå eftersom 
det är infart till Almåsskolan och andra hus på andra sidan Sagbrovägen?  

Jag vill alltså överklaga denna byggnation av tio stycken mindre lägenheter 
(studentlägenheter) Gastorp 2:72 samt infart via Lindåsvägen då det kommer bli extremt 
trafikerat på denna lugna gata. Vilket kommer att störa mig och sänka värdet på mitt hus, 
Lindåsvägen 9.  

Ett alternativ är att bygga ett radhus, max 2 våningar på tomt 2:72 med infart från 
Sagbrovägen om det överhuvudtaget ska byggas där.  

Jag vill att ni tar detta i beaktande vid fortsatt utveckling av detaljplanen.  

 
Kommentar: Mölndals stad har ett stort behov av bostäder där antalet tomter för 
byggnation av nya bostäder i centrala lägen i tätorterna är begränsat. En utbyggnad 
enligt planen överensstämmer med Mölndals stads målsättning att tillskapa nya bostäder 
i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Läget medför att befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas och de föreslagna bostäderna får tillgång till god kollektivtrafik och närhet till 
service. Det bidrar till en god resurshushållning och medverkar till en hållbar utveckling. 

I planarbetet har staden gjort en avvägning mellan värdet i att möjliggöra ytterligare 
bostäder centralt placerade i Lindome och de olägenheter som framförts i samråds- och 
granskningsskedet. Slutsatsen är att de olägenheter som kan uppstå är av begränsad 
natur och är rimliga i relation till de nya bostäder som skapas. 

Detaljplanen sätter ramarna för den föreslagna byggrätten men medger en viss 
flexibilitet vid utnyttjandet av den. Den föreslagna byggrätten regleras dels genom en e-
bestämmelse som sätter maximal byggnadsarea till 320 kvadratmeter, dels av en 
höjdbestämmelse som i praktiken möjliggör två våningar. Bebyggelsen inom planområdet 
begränsas vidare av kravet på 250 kvadratmeter friyta varav minst 200 kvadratmeter 
sammanhängande. Inför antagandet kompletteras plankartan dessutom med en 
bestämmelse som begränsar antalet lägenheter till maximalt tio.  
Planen kan således exempelvis medge maximalt tio mindre lägenheter, 5-6 större 
lägenheter eller 4 kedjehus eller radhus i två våningar. 
 
En detaljplan styr inte om fastigheten hyrs ut eller vem som hyr en lägenhet eller ej.  
 
Tekniska förvaltningen vill undvika in-/utfarter på den mer trafikerade delen av 
Sagbrovägen. Vidare ska också undvikas att infart ska ske över annans fastighet. Den 
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ursprungliga detaljplanen syftar till att infart till Gastorp 2:72 ska ske via Lindåsvägen, 
med tillhörande skötsel som snöröjning etc. och det är också Stadsbyggnads- och 
Tekniska förvaltningens avsikt.  
 
Överklagan görs vid antagandeskedet, de som inte fått sina åsikter tillgodosedda kommer 
att få ett brev om när planen väntas antas och kan sen, under en period av tre veckor, 
överklaga planen. 
 
 
 
Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:  

• Utfartsförbudet mot Gastorp 2:281 har tagits bort.  
• Bestämmelse om maximalt antal lägenheter har lagts till i planen.  

 

Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Gastorp 2:72 antas. 
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