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Granskningsutlåtande     
 
Detaljplan för 

Kamelen 10 
Krokslätt, Mölndals stad, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2017-05-09 PU §193/17, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Kamelen 10. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2017-
05-09 PU §193/17 att samråd och granskning skulle genomföras kring framtaget förslag 
till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastighet för att möjliggöra 
permanentboende på en centralt belägen plats i Mölndal kommun.  
 
Granskning 
Planförslaget har varit utställt för granskning enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under 
tiden 2019-03-26 – 2019-04-16. Under granskningen har planhandlingarna funnits 
tillgängliga i Mölndals stadshus, stadsbiblioteket samt på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till granskningen inkom 13 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 2019-04-09) 
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 om den antas.  
 

Kommentar: Noteras. 
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2. Trafikverket (daterad 2019-03-28) 

Trafikverket har i ett tidigare samrådskede yttrat sig: 2019-01-04, (TRV 2018/138006) 
och hade då inget att erinra.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2019-03-27) 

Vid genomgång av planens granskningshandlingar har kommunala 
lantmäterimyndigheten i Mölndal (KLM) inga synpunkter: 
 

 
Kommentar: Noteras. 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-04-04) 

SGI har inga frågor eller synpunkter på förslaget.  
 
Kommentar: Noteras.  
 
5. Räddningstjänsten Storgöteborg (daterad 2019-04-10) 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplan.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

6. Vattenfall Eldistribution AB (daterad 2019-03-27) 

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

 

Kommentar: Noteras. 

 

7. Ellevio AB (daterad 2019-04-16) 

Ellevio har inte koncession i detta området.  

 

Kommentar: Noteras. 

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
8. Tekniska nämnden (daterad 2019-04-17) 

Tekniska nämnden ser positivt på planförslaget och möjligheten att det skapas en ny 
bostad i attraktivt läge med närhet till kollektivtrafik och service. Tekniska förvaltningen 
har deltagit under planarbetet och anser att dess frågor har hanterats på ett tillfredställande 
sätt under planprocessen. 

 

Kommentar: Noteras  
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9. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2019-04-16) 

Vi har inga synpunkter på upprättat planförslag annat än vad som tidigare påpekats under 
samrådet.  
 
Kommentar: Noterat.  
 
10. Näringslivsenheten (daterad: 2019-04-05) 

Vi har inga direkta yttranden kring Kamelen 10.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

11.  Miljöförvaltningen (daterad: 2019-03-27) 

Miljöförvaltningen har fått granskningshandling för detaljplan för fastigheten Kamelen 10 
på remiss. Miljöförvaltningen har inga synpunkter på planförslaget.  

 

Kommentar: Noterat.   

 

12.  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (daterad: 2019-04-15) 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har berett ärendet och beslutar att inte lämna 
yttrande i ärendet.  

 

Kommentar: Noterat.   

 

13.  Kultur- och fritidsnämnden (daterad: 2019-04-08) 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott godkänner remissvaret utan ändring. 

 

Kommentar: Noterat.   

 

 
 

Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har inga ändringar gjorts. 

 

Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Kamelen 10 antas. 
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