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Samrådsredogörelse     
 
Detaljplan för 

Citronen 3 
Krokslätt, Mölndals stad, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2017-03-29, § 101, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Citronen 3 och 2017-12-05 § 131 förnyat uppdrag. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2017-03-29, § 101, att samråd skulle 
genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett flerbostadshus med god anpassning till 
kringliggande bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge med tillräckliga gårds-, lek- och 
vistelseytor.   
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 
2018-12-20 – 2019-01-31. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga i 
Mölndals stadshus samt 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 2019-01-31) 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att detaljplanen enligt förslaget kan godtas och kommer därmed inte 
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.   
Länsstyrelsen lämnar råd gällande buller i sitt yttrande. Det går att läsa under bilaga 1.  

Kommentar: Noteras. 
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2. Trafikverket (daterad 2019-01-04) 

Den aktuella fastigheten ligger långt från statlig infrastruktur och med utgångspunkt i den 
låga exploateringsgraden har Trafikverket inget att erinra mot det aktuella planförslaget. 

 

Kommentar: Noteras. 

 

3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2018-12-20) 

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra mot planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-01-31) 

Enligt planebeskrivningen har en översiktlig bedömning av områdets geologiska 
förhållanden redovisats. Marken utgörs enligt SGU:s jordartskarta av berg i dagen med 
tunt jordtäcke. Markförhållandena inom planområdet är således gynnsamma från ett 
stabilitetsperspektiv. SGI anser med hänsyn till detta att det saknas förutsättningar för ras 
och skred inom eller i anslutning till detaljplanen. SGI har inga vidare synpunkter på 
planförslaget.   
 
Kommentar: Noteras.  
 
5. Räddningstjänsten (daterad 2019-01-31) 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot planen i samrådsskedet.  
 
Kommentar: Noteras. 
 
6. Skanova AB (daterad 2019-01-03) 

Skanova AB har tagit del av planförslaget. Skanova har inget att erinra mot planförslaget 
men vill framföra att anläggningar finns som försörjer befintlig byggnad. Kartunderlag på 
befintliga ledningar kan beställas via ledningskollen.se. Krävs åtgärd skall 
fastighetsägare/exploatör kontakta Skanova via natcenter@skanova.se alternativt via 
telefon 020- 50 50 00. Eventuella undanflyttningar av ledningar bekostas av exploatören.  
 
Kommentar: Synpunkterna noteras och informationen skickas vidare till exploatören.  
 
7. Vattenfall AB (daterad 2019-01-03) 

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

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
8. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2019-01-30) 

Om genomförandet av detaljplanen medför att befintliga anläggningsdelar måste flyttas 
får fastighetsägaren bekosta detta.  

mailto:natcenter@skanova.se
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Kommentar: Detta står angivet under ”Ekonomiska konsekvenser för ägaren till 
Citronen 3.   
 
9. Miljöförvaltningen (daterad 2019-01-23) 

Fastigheten är utsatt för trafikbuller från Dalgångsgatan med ljudnivåer runt 65 dB(A) i 
fastighetsgräns. Miljöförvaltningen vill att det säkerställs genom t ex en bullerberäkning 
att trafikbullerförordningens riktvärden för kommande bostadsbyggnation klaras.  
 
Trafikbuller 
Fastigheten är utsatt för trafikbuller från Dalgångsgatan. Ljudnivån i fastighetsgräns är 
cirka 65 dB(A) ekvivalentnivå. Nivåerna är höga och trafikbullerförordningens riktvärden 
enligt § 3 för lägenheter > 35 m2 överskrids vid fasad mot Dalgångsgatan, möjligen 
överskrids även nivån för mindre lägenheter < 35 m2. Kommande bostadshus bör ges en 
sammanhängande utformning för att den östra sidan ska kunna bli så tyst som möjligt. 
Ljudnivån på tysta sidan får enligt trafikbullerförordningen vara högst 55 dB(A) 
ekvivalentnivå. Sökanden behöver visa att trafikbullerförordningens riktvärden klaras. 
Lägre nivåer än 55 dB(A) på den tysta sidan är eftersträvansvärda, anser 
miljöförvaltningen.  
 
Uteplats kommer att kunna ordnas som balkonger mot Dalgångsgatan och som en friyta 
öster om bostadsbyggnaden. Planbestämmelse som anger högsta ljudnivå på minst en 
uteplats finns på plankartan. Sökanden behöver visa att trafikbullerförordningens 
riktvärden klaras på minst en uteplats.  
 
En uteplats i direkt anslutning till bostaden är värdefull. Balkonger tillåts byggas mot 
Dalgångsgatan, i västerläge, där det kommer att vara eftermiddags- och kvällssol. 
Ljudnivån på balkongerna kommer att överskrida riktvärdena i trafibullerförordningen. 
Miljöförvaltningen rekommenderar att balkongerna delvis glasas in för att minska 
ljudnivån från trafiken. Om balkongerna kommer att vara den enda uteplatsen ska 
trafikbullerförordningens riktvärden för uteplats klaras. 
 
Planbestämmelser 
Det finns en planbestämmelse om buller med innebörden att för små bostäder med boarea 
max 35 m2 gäller krav på att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot 
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 65 dB(A). 
Miljöförvaltningen ser gärna att även mindre lägenheter kan ha en ljuddämpad sida men 
motsätter sig att dessa mindre lägenheter tillåts byggas om ljudnivån vid mest bullrande 
fasad överstiger 65 dB(A). Det är en fördel om mindre lägenheter som endast har fönster i 
en fasad inte byggs mot en bullrande sida.  
 
Asfalt 
Ett spraytest av asfalten har gjorts för att utreda om det är tjärasfalt. Testet visade inte 
tecken på tjärasfalt. Konsulten säger ändå att det inte kan uteslutas att asfalten innehåller 
förhöjda halter PHA. Om man i kommande schaktarbeten påträffar eller misstänker 
föroreningar ska miljöförvaltningen omedelbart kontaktas. Om det uppstår 
överskottsmassor ska de köras till godkänd mottagare.  
 
Kommentar: Den bullerkartläggning som tagits fram av kommunen redovisar att 
Citronen 3 är utsatt för trafikbuller med ljudnivåer runt 65 dB(A). Under rubriken 
”Skydd mot störningar” på plankartan fastställs att; om bullret vid en bostadsbyggnads 
fasad överskrids (60 dBA respektive 65 dBA) ska minst hälften av bostadsrummen i en 
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden 
och minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 70 dBA ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22:00-06:00 vid fasaden.  
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Den bullerkartläggning som tagits fram av kommunen redovisar att befintligt hus på 
Citronen 3 klarar en ”tyst” sida under 55 dBA ekvivalent ljudnivå på östra fasaden.  
 
Då föreslagen bebyggelse planeras bli mer omfattande i storlek än befintligt hus väntas 
även den bullerdämpande effekten stärkas och därmed bilda en tystare sida än i befintlig 
miljö. Här möjliggörs även en gemensam friyta som klarar bullerkraven.  
 
Detta tillsammans med den planbestämmelse som begränsar lägenheternas utformning 
genom bullerutsatt bostadsbyggnads fasad anses tillräckliga och vi bedömer att vi klarar 
kraven för tyst sida och att en ytterligare utredning inte är nödvändig.  
 
Gällande information om potentiellt förorenad asfalt och hantering av den så 
vidarebefordras informationen till exploatören.  
 
10. Näringslivsenheten (daterad: 2019-01-11) 

Näringslivsenheten har mottagit underrättelse om samråd för detaljplan för Citronen 3. 
Näringslivsenheten har granskat detaljplanen ur ett näringslivsperspektiv och har inga 
synpunkter på detaljplanen.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

11. Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (daterad: 2019-01-23) 

Det största hindret mot en större utbyggnad av grupp- och servicebostäder är att 
tillgången till byggbar mark är begränsad i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden vill 
därför framhålla att det är önskvärt att detaljplaner inom kommunen, där det är möjligt, 
inkluderar minst en bostad med särskild service eller ett gruppboende (gärna i 
flervåningshus.) 

Kommentar: Eftersom planen endast möjliggör ett mindre flerbostadshus är 
servicebostäder inte aktuella här.  

 

12. Social- och arbetsmarknadsnämnden (daterad 2019-01-28) 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har berett ärendet och beslutar att inte lämna 
yttrande i ärendet.  
 
Kommentar: Noteras. 
 

 

13. Tekniska nämnden (daterad 2019-02-05) 

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

Trafik:  

Tekniska nämnden anser att bestämmelsen om utfartsförbudet mot den västra delen av 
Dalgångsgatan är välmotiverad på grund av trafikmängd och begränsad sikt. Dock bör 
utfartsförbudet förlängas österut så att utfart från fastigheten endast tillåts mot 
vändplatsen på den norra delen av Dalgångsgatan. Nuvarande planförslag tillåter utfart ut 
på befintlig gång- och cykelväg mellan den norra och den västra delen av Dalgångsgatan. 
Utfarten mot Dalgångsgatan ska anordnas med god sikt för alla trafikanter. Vidare ska det 
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finnas möjlighet att vända fordon inne på fastigheten så att backning av fordon ut på gata 
undviks.  

Avfall:  

Återvinning- och avfallsenheten vill att angöring för tömning av sopkärl ska ske från 
vändplatsen vid den norra delen av Dalgångsgatan. Svängradie/körspår för flerfacksbil 
ska beaktas.  

Dagvatten:  

Innan dagvatten från fastigheten leds vidare till det kommunala va-nätet ska dagvattnet 
fördröjas inne på fastigheten enligt Mölndals Stads riktlinjer.  

 

Kommentar: Plankartans utfartsförbud justerat enligt synpunkt ovan. Ett förtydligande 
om var angöring för tömning av sopkärl ska ske och att dagvatten ska fördröjas på egen 
fastighet har lagts till i planbeskrivningen.  

 

SAKÄGARE 
14. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 1 (daterad 2019-01-19) 

Kommentar: Vi uppskattar Stadsbyggnadsförvaltningens önskan om samråd och vill 
gärna delge våra synpunkter på det förslag till förändringen i detaljplan för fastigheten 
Citronen 3 i Krokslätt.  
 
Inledningsvis vill vi understryka att vi välkomnar en förändring av nuvarande lösning och 
att kontorsbyggnaden med tillhörande parkeringsplats planeras att ersättas av ett 
bostadshus. Förändringen kommer t.ex. sannolikt att skärma av en del av det störande 
trafikbuller från busstrafiken på Dalgångsgatan. Några detaljer i den föreslagna planen för 
dock att vi inte är odelat positiva utan känner en viss oro:  
 
Den föreslagna maximala nockhöjden är satt till 74,5 m från nollplanet för att möjliggöra 
en ”3e indragen våning” på nybyggnationen. Det framgår inte var någonstans denna 3e 
våning skulle finnas och vi motsätter oss bestämt att en sådan skulle finnas i den tredjedel 
av byggnationen som är skissad närmast vår egen fastighet, eftersom detta skulle innebära 
en betydande olägenhet med direkt insyn i både våra sov- och sällskapsrum, samt över 
vår uteplats. 
 
Under förutsättningar/Bebyggelse framställs i samrådsplanen att omgivande bebyggelse 
skulle bestå av bl.a. ”flerfamiljshus i cirka 2-3 våningar”. I själva verket finns i den 
omedelbara närheten endast 1-1,5-plans hus, vilket medför att den föreslagna 
byggnationens 3 våningar kraftigt skulle avvika från omgivande bostäder. Vi förutsätter 
att slutlig maximal nockhöjd harmoniseras med direkt omgivande byggnader. Det 
föreslagna minimumavståndet från byggnad till tomtgräns i öster är endast 3 meter. 
Uppskattat från bifogad planskiss ser motsvarande avstånd i övriga väderstreck utom i 
söder ut att vara i samma storleksordning, vilket innebär att man svårligen kan få en 
användbar ”sammanhållen friyta om 200 m2”…öster om föreslagen byggrätt. För oss 
innebär det dessutom en betydande olägenhet med direkt insyn såsom beskrivet ovan, 
även om byggnadshöjden skulle hållas nere till 2 våningar på östergaveln. Efter förfrågan 
till ansvarig Planarkitekt, Sofia Refsnes, fick vi reda på att ”Konsulten” gett besked att 
”…avståndet till fastighetsgräns är satt 3 m främst för att byggnaden ska kunna uppföras 
i samma linje som den befintliga på ett bra sätt”. Vi ifrågasätter dock detta argument 
eftersom den befintliga byggnaden skall rivas, och motsätter oss detta korta avstånd.  
 
Med tanke på föreslagen storlek och höjd på den tänkta byggnaden är inte heller den 
smala gångvägen mellan tomterna någon ”buffert” att tala om. Det vore väl bättre att 
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anpassa planerad byggnadsstorlek till omgivande byggnation- och till tomtstorlek – för att 
prioritera tillskapandet av ett område med bättre harmoni och balans både beträffande 
mark, friytor och total byggnation, framför ett förtätningsförslag som framförallt verkar 
styras av exploatering och vinstintresse.  
 
 
Vårt förslag, för att uppnå denna harmoni och balans, och därmed att tillskapa en så bra 
boendemiljö både för kommande grannar och för oss som redan bor här, är alltså att öka 
miniavståndet till tomtgräns i öster till 4,5 meter; att anpassa höjden på huset intill 
omgivande byggnation och maximera antalet våningar i byggnationens österdel till 2; 
vidare att minimera antal och yta av fönster på nybyggnationens östergavel. Vi ser fram 
emot ett ritningsförslag som i detalj beskriver nybyggnationens höjd i förhållande till 
byggnaderna i den omedelbara närheten.  
 
Vi uppmanar slutligen, pga våra erfarenheter av markägaren till Citronen 3, att 
Stadsbyggnadsförvaltningen både detaljreglerar sin plan för byggnation och sedan 
kontrollerar att den beslutade planen uppfyllts. 
 

Kommentar: Med hänvisning till yttrandet har byggnadsrättens gräns som vetter mot 
Kamelen 30 flyttats från tre meter till fyra meter och en bestämmelse har tillagts 
plankartan som förhindrar att balkonger uppförs på gavel mot Kamelen 30.  
 
Gällande byggrätt på fastigheten Citronen 3 tillåter en byggnadshöjd på 9 meter. Utöver 
byggnadshöjden så tillåts generellt att tak uppförs med en maximal lutning om 45 grader 
om inte något annat sägs. Ur ett byggnadstekniskt perspektiv så tillåts idag en byggrätt 
på 3,5 våningar. Alltså 3 våningar med ett sadeltak upp till 45 graders vinkel.  
 
Föreslagen byggnadshöjd på +70,5 meter motsvarar en byggnadshöjd om 6,5 meter. 
Nockhöjden motsvarar en höjd om 10,5 meter. Detta innebär att 2 våningar kan upp 
föras inom byggnadshöjden, efter 6,5 meter kan en maximal taklutning om 33 grader 
uppföras till en maximal nockhöjd om 10,5 meter. Detta motsvarar ett halvplan. Planen 
föreslår en byggnad på motsvarande 2,5 våningar. Dessa 2,5 våningar får uppföras inom 
den del av plankartan som inte är markerad av prickmark eller kryssmark.  
 
Bedömningen har gjorts att närliggande bebyggelse har främst 2,5 våningar. Strax norr 
om bostadsområdet finns bostäder på två våningar med en tredje indragen våning.  
 
Föreslagen byggrätts placering ligger minst 7 meter från Kamelen 30 och minst 12 meter 
från befintlig byggnad på fastigheten.  
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att hänsyn har tagits till omgivande bebyggelse och 
att förslaget bedöms som lämpligt i dess utförande.  
 

 
 
Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:  

• Plankartans utfartsförbud har utökats.  
• Planbeskrivningens avsnitt om avfall har utökats med ett förtydligande om 

angöringsplats för tömning av sopkärl. 
• Ett krav om fördröjande av dagvatten har lagts till planbeskrivningen. 
• Utfarten mot Dalgångsgatan ska anordnas med god sikt för alla trafikanter. 

Vidare ska det finnas möjlighet att vända fordon inne på fastigheten så att 
backning av fordon ut på gata undviks. 
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• En bestämmelse om takkupor har tillagts plankartan.  
• Plankartan har uppdaterats med en bestämmelse som begränsar balkonger mot 

Kamelen 30.  
• Byggrättens avstånd till fastighetsgräns som vetter mot Kamelen 30 har utökats 

till 4 meter.  
 

 
 
Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Citronen 3 ställs ut för granskning. 

 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Lisa Östman   Sofia Refsnes  
planchef     planarkitekt 
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