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Information 

 

Planförfarandet 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att efter samråd med berörda parter 

sker en formell granskning. Efter granskningen tas planförslaget upp för antagande i 

kommunfullmäktige.  

 
 

 

 

 

 

 

Medverkande 

Från kommunen har följande medverkat: 

 

Sofia Refsnes    Stadsbyggnadsförvaltningen 

Carl-Fredrik Beijer  Stadsbyggnadsförvaltningen 

Sofia Söderlund   Tekniska förvaltningen 

 

Följande konsulter har medverkat: 

 

Magnus Larsson   Radar arkitektur & planering AB 

Axel Lindqvist    Radar arkitektur & planering AB 

 

Uppdrag  

Samråd  Granskning 

Lagakraft 

Antagande 
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Handlingar 

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning som ska 

underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som 

planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkningen av 

planen. 

 

Detaljplanen består av: 

 Plankarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser 

 

Till detaljplanen hör: 

 Illustrationskarta i skala 1:500 

 Grundkarta i skala 1:500 (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Planbeskrivning (denna handling) 

 Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 

 Geotekniskt utlåtande, Sweco, 2019-10-11 
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Planens syfte 

Syfte 

Syftet är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare beslutad detaljplan. 

Bakgrund och Huvuddrag 

Fastighetsägaren inkom den 2 september 2015 med en begäran om planbesked för Iden 6, i syfte att 

möjliggöra byggande av studentlägenheter i vindsvåning. Gällande detaljplan styr maxantalet 

lägenheter till fyra för fastigheten Iden 6 och att vind inte får inredas. Därför räcker inte ansökan om 

bygglov med mindre avvikelse från detaljplan, utan planändring måste genomföras. 

Planeringsutskottet beslutade den 8:e december 2015 § 128 att Mölndals stad är beredd att inleda ett 

planarbete för rubricerad fastighet och kommunstyrelsen gav planuppdrag 2017-05-09.  

 

Under hösten 2018 inkom fastighetsägaren med önskemål om rivning av befintligt hus och skisser för 

ett nytt flerbostadshus med ett utökat antal lägenheter. Förvaltningen gjorde bedömningen att 

önskemålen inte var inom ramen för befintligt planuppdrag. Fastighetsägaren gjorde en ansökan om 

förnyat planuppdrag och förvaltningen bedömde att förslaget var väl beläget för ändamålet. 

Kommunstyrelsen gav nytt planuppdrag 2019-01-23 § 114. 
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Plandata 

Läge 

Planområdet är beläget i Broslätt, cirka 200 meter från Mölndals centrum. Planområdet omfattar 

fastigheten Iden 6 och avgränsas av fastigheterna Iden 8 och Iden 2 i norr, Iden 10 i väster och Iden 5 i 

öster samt Åby 1:88 i söder. 

 

 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 595 m² och är i privat ägo. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av 

fastighetsförteckningen som tillhör planen.  

Ortofoto med plangräns 
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Tidigare ställningstaganden  

Undersökning  

Kommunen har gjort en undersökning enligt MB kap. 6 och PBL kap. 4 33b, 34, 35§§. Härvid har 

detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna bedömts ej innebära 

betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej kommer att upprättas.  

Riksintressen 

Planområdet omfattar inga riksintresseområden enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken. 

Översiktliga planer 

Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger att området är utpekat som ”Tätorts- och annan tät 

bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.   

Detaljplaner 

För området gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 14-MÖL-2671 som vann laga kraft 1950.  

Planen tillåter område för friliggande bostadshus i upp till två våningar med 4 stycken lägenheter. 

Vind får inte inredas. Genomförandetiden har gått ut. 

 

 

Kommunala beslut 

Planbesked för fastigheten Iden 6 gavs 2015-12-08 §128 

Kommunstyrelsen gav planuppdrag 2017-04-04 §43 

Kommunstyrelsen gav ett förnyat planuppdrag 2019-01-23 § 114 

Vision Mölndal 2022  

Staden har tagit fram en gemensam framtidsbild som beskriver Mölndal 2022. Vision Mölndal 2022 

beskriver vad Mölndal som helhet ska vara för typ av stad och vilka kvalitéer i samhällslivet och i 

stadsbilden som ska eftersträvas. Visionen ska foga ihop olika delar i utvecklingen så att en bra och 

balanserad helhet mellan regional utveckling, stadsutveckling, näringslivs- och samhällsutveckling 

samt kommunal service kan uppnås. Visionens tre fokusområden ger en beskrivning av Mölndal 2022:  

Utklipp från gällande detaljplan över aktuellt planområde.  
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• En modig stad med tydlig historia  

• Mölndal förstärker Västsverige  

• En hållbar stad där vi växer och mår bra  

 

Denna detaljplan ligger i linje med stadens vision då en utveckling av Iden 6 bidrar till ett ökat 

bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge där service och teknisk infrastruktur finns att tillgå. Vilket 

ligger i linje med målet om hållbarhet.  
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Förutsättningar  

Mark och vegetation 

Marken inom fastigheten Iden 6 utgörs av en plan gräs- och buskagebevuxen trädgård och en 

asfalterad yta för parkering. Marknivån ligger 9 meter över nollplanet. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt den översiktliga jordartskartan från Mölndals stad består planområdet av lera. Ett geotekniskt 

utlåtande har tagits fram (Sweco 2019-10-11) som har gjort bedömningen att totalstabiliteten bedöms 

vara tillfredställande i dagsläget och efter genomförande av planförslaget.  

 

Inför val av grundläggningsmetod bör geotekniska undersökningar utföras för att kartlägga 

förekomsten av lera samt dess mäktighet. Då jorddjupen varierar inom fastigheten kan både pål- och 

plintgrundläggning bli aktuellt.   

Förorenad mark 

Det finns inga markföroreningar inom planområdet. 

Radon 

Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett lågriskområde för radon. 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Planområdet innehåller inga kända fornlämningar och inte heller någon bebyggelse av 

kulturhistoriskt värde. 

Bebyggelse 

På fastigheten Iden 6 finns ett flerfamiljshus i två våningar plus källare och vind uppfört 1930. Väster 

om huset finns en asfalterad gång som leder till husets entré. Omgivande bebyggelse är övervägande 

flerfamiljshus och villor. Området ligger nära Mölndals centrum där bebyggelsens volymer är av en 

större skala. 

Service 

Inom ett par hundra meters gångavstånd från planområdet finns Mölndals innerstad med ett stort och 

varierat utbud av service och handel. Cirka 700 meter söder om planområdet ligger 

Katrinebergsskolan för elever upp till årskurs 6. På samma avstånd i nordlig riktning nås Mölndals 

sjukhus.  

Sociala aspekter 

Broslätt är ett centralt område i Mölndal bestående främst av bostäder med varierade bebyggelsetyper 

och boendeformer såsom flerfamiljshus, villor och flerbostadshus. Området är väl förankrat med 

Mölndals innerstad och består av både bostäder och arbetsplatser med god service som skola och 

äldreomsorg. 

Dagsljus 

Fastigheten består av ett friliggande flerfamiljshus och planen möjliggör för ett ökat antal lägenheter. 

Förutsättningarna för dagsljusinsläpp bedöms som goda.  

Störningar 

Trafikbuller 

En övergripande bullermätning har genomförts i kommunen 2015 och resultaten av denna betraktas 

som relevanta för det aktuella planområdet. Den visar att vid husets östra fasad ligger nivåerna på som 

högst 53,4 dBA. Bullret kommer från Storgatan. 

Enligt gällande bullerförordning bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 50 dBA ekvivalent 
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ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. Kommunens övergripande bullermätning 

visar att bullernivån ligger upp till 53,4 dBA ekvivalent ljudnivå vid östra fasaden. Därför bör uteplats 

placeras på västra sidan av planområdet för att klara bullerförordningens riktlinjer.   

Regeringen beslutade om en höjning av riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spår- 

och vägtrafik i maj 2017. För bostäder större än 35 m
2
 höjs riktvärdet till 60 dBA ekvivalent ljudnivå 

mot det tidigare 55 dBA. Den övergripande bullermätningen visar bullervärden under 55 dBA i 

dagsläget. Med tanke på att inga större ändringar av trafikmängder i området förutses och avstånd från 

byggrätt till gata samt närliggande byggnaders placering görs bedömningen att inga vidare utredningar 

av trafikbullerfrågan behöver göras i detta planarbete.  

 

 

Trafik och tillgänglighet  

Fastigheten gränsar till Broslättsgatan som är en säckgata ansluten till Storgatan i Mölndal. Storgatan 

är tämligen högt trafikerad. Idag sker infart från Broslättsgatan och biluppställning finns inom 

fastigheten.  

 

Närmsta kollektivtrafikhållplats (Storgatan) ligger 250 meter från planområdet längs med Storgatan i 

Mölndal.  

Teknisk försörjning 

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Fjärrvärme finns i Broslättsgatan. Planområdet är anslutet 

till el- och telenätet.  

Närmsta återvinningsstation ligger på Lammevallsgatan, cirka 1,4 km från planområdet. 



12 
 

Detaljplanens innebörd och genomförande  

Bebyggelse 

Planen möjliggör att ett flerbostadshus kan uppföras med maximalt 12 lägenheter med en högsta 

byggnadsarea om 180 m
2
 intill Broslättsgatan, nära centrala Mölndal. Byggrätten i detaljplanen 

regleras med en högsta nockhöjd om +21 meter över nollplanet, vilket motsvarar ungefär samma höjd 

som befintlig byggrätt. Höjdbestämmelsen motsvarar 3 våningar. Utöver angiven nockhöjd tillåts 

hisschakt uppföras. Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. En 

komplementbyggnad om 20 m
2
 får uppföras i södra delen av planområdet. Fasader ska uppföras i 

stående träpanel som anpassning till omgivande miljö. Huvudbyggnadens ska utföras med sadeltak 

med en lutning om 25-35 grader. 

  

 
Visionsskiss, bilden visar en möjlig utformning enligt detaljplan.    

Tillgänglighet och service 

Förslaget innebär inga förändringar eller någon påverkan.  

Trafik och parkering 

Fastigheten gränsar till Broslättsgatan i söder. Biluppställning ska ske inom fastigheten.  

Teknisk försörjning 

Bebyggelsen kan ansluta till kommunalt vatten och avlopp, el- och telenätet samt fjärrvärme. 

Dagvatten ska renas och fördröjas inom fastigheten i enlighet med Mölndals stads riktlinjer för rening 

av dagvatten.  

 

Hämtplats och uppställning av kärl för avfallshantering ska placeras i anslutning till Broslättsgatan. 
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Konsekvenser 

Miljökonsekvenser  

Förslaget innebär att befintligt hus ersätts av en något större byggnad med ett utökat antal lägenheter 

och bedöms ha en begränsad påverkan på miljön. Planförslaget innebär att fler lägenheter tillkommer i 

ett centralt läge med utbyggd infrastruktur och service och möjliggör ett resurseffektivt tillskott av 

bostäder.  

Sociala konsekvenser 

Det nya planförslaget innebär att ett äldre hus med fyra lägenheter kan ersättas med ett nytt 

lägenhetshus med upp till 10-12 lägenheter i mindre storlek. Planområdet och förslaget har en mycket 

begränsad utbredning och innebörd vilket gör att de sociala aspekterna inte bedöms påverkas åt något 

håll.  

Ekonomiska konsekvenser  

De föreslagna förändringarna bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser för kommunen. För den 

enskilde fastighetsägaren innebär planändringen en möjlighet att utveckla fastigheten och därmed dess 

värde.  

Övriga konsekvenser  

De föreslagna förändringarna kommer att bidra till ett ökat antal lägenheter i centrala delarna av 

Mölndal i ett kollektivtrafiknära läge.  
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Genomförande 

Planbeskrivningen ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska 

åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 

detaljplanen. Genomförandefrågorna ska förtydliga detaljplanens syfte från genomförandesyn punkt, 

men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 

planbestämmelserna. 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 

Samråd  2:e kv. 2019 

Granskning  4:e kv. 2019  

Antagande  4:e kv. 2019 

Laga kraft        1:e kv. 2020 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till 

ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Fastighetsägaren inom exploateringsområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark. 

Fastighetsägaren svarar vidare för de kostnader som hör samman med kopplingen av kvartersmarken 

inom exploateringsområdet till allmän plats, såsom Mölndals stads och egna kostnader för anläggandet 

av nya infarter. 

Staden är huvudman för allmän plats. Allmän plats omfattas inte av detaljplanen. 

Markägoförhållanden mm 

Fastighetsägare och eventuella rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt 

anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och 

underhåll. 

Avtal 

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och fastighetsägaren (Avtal 13-2019). 

Något exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas. 

Fastighetsrättsliga frågor 

I samband med antagandet av den nya detaljplanen upphävs gällande tomtindelning (akt 1481K-3610) 

och stadsplan (akt 14-MÖL-2671) inom Iden 6.  

Någon fastighetsbildning behövs inte för att möjliggöra plangenomförandet. 

Tekniska frågor 

Allmän plats 

Allmän plats berörs inte av detaljplanen. 

Kvartersmark 

Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmarken ansluts till befintliga gator utanför planområdet. 
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Vatten och avlopp samt dagvatten 

Befintlig fastighet är ansluten till det kommunala va-nätet via Broslättsgatan. Även det nya 

flerbostadshuset kommer att kunna anslutas till det kommunala va-nätet. 

Avfall 

Mölndals stad hämtar avfallet från fastigheten. Sopkärlen skall ligga i markplan där sopbil på ett 

betryggande sätt kan stanna och hämta avfallet. I övrigt gäller Mölndals stads renhållningsföreskrifter. 

El- och teleledningar samt optokablar 

Det nya flerbostadshuset kan anslutas till el- och telenätet som finns i Broslättsgatan.  

Energiförsörjning 

Fjärrvärme finns framdragen i närområdet och det nya flerbostadshuset kan anslutas till befintligt nät.  

Vägkopplingar 

Det nya flerbostadshuset kommer att ha utfart i den södra delen av fastigheten, mot Broslättsgatan. 

Parkering 

Erforderlig parkering löses inom den egna fastigheten. 

 

Ekonomiska frågor 

Utgifter för staden 

Detaljplanen medför inga kostnader för Staden inom och utanför planområdet. 

Inkomster för staden 

Erforderliga avgifter från fastighetsägaren såsom planavgift, bygglovavgift och va-avgift. 

Planekonomi och finansiering 

Kostnaderna för framtagandet av detaljplanen regleras genom erläggande av planavgift, enligt vid var 

tid gällande plantaxa, och hanteras i samarbetsavtal mellan Staden och fastighetsägaren  

(Avtal 13-2019). 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på 

kvartersmark samt kopplingen av kvartersmarken till allmän plats. Det innebär att fastighetsägaren 

belastas av kostnader såsom all utbyggnad inom kvartersmark, Stadens och egna kostnader för 

anläggandet av ny infart, eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark, mm. 

Fastighetsägaren får även utgifter för bland annat bygglovavgift och justerad anslutningsavgift för 

vatten och avlopp. Fastighetsägaren bekostar vidare upprättandet av detaljplanen genom erläggande av 

vid tidpunkten gällande planavgift. 

 

 

 
För stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Lisa Östman Sofia Refsnes 

Planchef Planarkitekt 

 


