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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.  
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Medverkande plankonsulter: 
 
Magnus Larsson  Radar Arkitektur & planering AB 
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Handlingar 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen tillhör 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) 
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Planens syfte 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastighet för småhus på en centralt belägen 
plats i Mölndals stad.  
 

Bakgrund och huvuddrag 
För fastigheten gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 14-MÖL-6488 som vann laga kraft 1970. 
Detaljplanen tillåter att ett friliggande hus får uppföras med som högst två våningar. I dag finns två 
byggnader som båda nyttjas för bostadsändamål. För den ena byggnaden finns endast bygglov för 
garage och därför finns behovet att pröva byggnadens lämplighet som bostad.  
 
Förslaget innebär en avstyckning av befintlig fastighet, Kamelen 10, och bestämmelser som tillåter att 
den tidigare garagebyggnaden blir friliggande enbostadshus på egen fastighet.  
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget mellan Krokslätt och Toltorpsdalen, cirka tre kilometer från Mölndals 
innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Kamelen 10 samt del av Toltorp 1:64 och avgränsas av 
Bigatan i söder, Kamelen 11 i väst och norr samt Kamelen 9 och 15 i öster. 

 

 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar cirka 1150 m² och är i privat ägo. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår 
av fastighetsförteckningen som tillhör planen. 
  

Ortofoto med plangräns. 
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Tidigare ställningstaganden  
Behovsbedömning  
Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § ska en behovsbedömning utgöra underlag för beslut om 
detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljöbedömning 
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen har därmed bedömt att 
en miljökonsekvensbedömning inte ska göras och att miljökonsekvensbeskrivning därmed inte behövs 
för aktuellt planförslag. 

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

Översiktliga planer 
Översiktsplanen för Mölndals stad 2006 anger att området utgör ”Tätorts- och annan tät bebyggelse, 
huvudsakligen bostäder”. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Detaljplaner 
För området gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 14-MÖL-6488 som vann laga kraft 1970.  
Planen tillåter område för friliggande bostäder i två våningar där friliggande garage får uppföras. 
Huvudbyggnad får uppföras med en byggnadshöjd på max 7,0 meter. Genomförandetiden har gått 
ut.   

 

 

 

 

Utklipp från gällande detaljplan över aktuellt planområde.  
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Kommunala beslut 
Planbesked för fastigheten Kamelen 10 gavs av kommunstyrelsens planeringsutskott 2015-08-18 PU 
§28/15. Planuppdrag för fastigheten Kamelen 10 gavs av kommunstyrelsen 2017-05-09 PU §193/17. 

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:  
 
• 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 Kamelen 10 bidrar till ett ökat 
bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge där service och teknisk infrastruktur finns att tillgå. 
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Förutsättningar  
Mark och vegetation 
Planområdet är tämligen kuperat i förhållande till den lilla yta som det utgör. Tomten består främst av 
gräsmatta och grusad yta med inslag av buskage och mindre träd.  

Geotekniska förhållanden 
Enligt den översiktliga jordartskartan från Mölndals stad består planområdet av urberg. Den 
översiktliga jorddjupskartan från SGU visar att det är ca 0-1 meter ner till fast berg inom planområdet. 

Förorenad mark 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 

Radon 
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad ligger planområdet inom normalriskområde för 
radon. 

Fornlämningar och kulturhistoria 
Planområdet har inga kända fornlämningar och inte heller någon bebyggelse av kulturhistoriskt 
värde. 

Bebyggelse 
På fastigheten finns två byggnader som båda nyttjas för bostadsändamål. På västra delen av tomten 
ligger en mindre villa med ett inbyggt garage i bottenplan. I öster ligger den ursprungliga villan. 
Omgivande bebyggelse är övervägande villabebyggelse i ca 2-3 våningar.  

Service 
Närmaste skola/förskola ligger cirka 800 meter bort på cirka 10 minuters promenadavstånd från 
planområdet. Närmaste återvinningsstation ligger cirka 600 meter från planområdet på 7 minuters 
gångavstånd.  Cirka 350 meter sydöst om planområdet ligger Safjällets naturreservat. 
 
Cirka tre kilometer nordväst om planområdet, ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset där akutvård 
och vårdcentral finns att tillgå.  
 
Planområdet är beläget mellan Göteborgs centrum och Mölndals centrum, på cirka fyra kilometers 
avstånd i vardera riktning där all typ av service finns att tillgå, exempelvis, vård, skola och handel med 
goda möjligheter för kollektivt resande.  

Sociala aspekter 
Planområdet är beläget mellan Krokslätt och Toltorpsdalen, cirka tre kilometer från Mölndals 
innerstad. Området består främst av äldre villabebyggelse med inslag av kommunal service som skola. 
Det är på så vis en stadsdel med en ensidig funktion (boende). Området kan också uppfattas som 
avskärmat från andra stadsdelar på grund av topografin som gör att många gator inte kan bindas 
samman. 

Dagsljus 
Närområdet består mestadels av friliggande villor. Förutsättningarna för dagsljusinsläpp anses vara 
goda.  

Störningar 
Trafikbuller 

Mölndals stad genomförde en bullerkartläggning 2014 som visar att fastigheten utsätts för trafikbuller 
från Bigatan. Bullernivåerna vid de föreslagna byggrätterna ligger under 50dBA.  
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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 m2 höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 
dBA. Utifrån översiktlig bullerkartläggning, små förändringar i trafikmängder och avstånd från 
byggrätt till gata samt närliggande byggnaders placering, görs bedömningen att inga vidare 
utredningar behöver göras i detta planarbete. Då högsta nivå understiger 55 dBA behövs inga 
bullerdämpande åtgärder utföras. 

 
Karta som redovisar bullernivåer 

Trafik och tillgänglighet  
Fastigheten nås idag från Bigatan i planområdets södra del. Biluppställning sker på fastigheten. 

Området har god tillgång till kollektivtrafik, närmaste busshållplats är belägen på Dalgångsgatan cirka 
200 meter från planområdet.  

Teknisk försörjning 
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Planområdet är anslutet till el- och telenätet.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande  
Planen innebär att avstyckning möjliggörs och en ny fastighet kan tillskapas, där befintlig byggrätt 
utökas.  

 

Illustration 

Bebyggelse  
Planen möjliggör att fastigheten Kamelen 10 kan styckas av och att två fastigheter bildas för 
permanentboende.  

För befintligt bostadshus i östra delen av tomten tillåts en största exploatering på 120 m2 

byggnadsarea, vilket möjliggör en mindre utbyggnad av bostadshuset. Byggnadshöjden tillåts vara 7 
meter, vilket är samma höjd som i gällande detaljplan och likvärdig omkringliggande bebyggelse. 
Fastigheten ska vara minst 560 m2.  

Garagebyggnaden i västra delen av tomten tillåts göras om för permanentboende. Största exploatering 
på föreslagen tomt är 80 m2 byggnadsarea, vilket innebär att en utbyggnad möjliggörs för att omvandla 
garagebyggnaden till ett mindre enbostadshus. Högsta tillåtna nockhöjd på föreslagen byggrätt är 
+81,5 meter över nollplanet och högsta byggnadshöjd är 7 meter, vilket motsvarar bebyggelse i två 
våningar. Fastigheten ska vara minst 560 m2. 

Inom båda fastigheterna ska bebyggelsen placeras minst tre meter från fastighetsgräns.  

Tillgänglighet och service 
Förslaget innebär inga förändringar eller någon påverkan.  

Trafik och parkering 
Befintlig och tillkommande fastighet föreslås ha en gemensam infart och gemensam plats för 
avfallsupphämtning från Bigatan. Detta möjliggörs i detaljplanen med bestämmelsen g1, markreservat 
för gemensamhetsanläggning.  

Biluppställning ska ske inom fastigheten. Det ska vara möjligt för båda fastigheterna att vända med bil 
inom egen tomt alternativt på en gemensam yta.  

Teknisk försörjning 
Den nya fastigheten kan ansluta till VA, el- och telenätet. Varje fastighet ska ha egna serviser för 
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vatten-, spill- och dagvatten. Nya anslutningspunkter utförs i Bigatan för den tillkommande 
fastigheten.  
 
Konsekvenser 
Miljökonsekvenser  
Planförslaget möjliggör en tomtavstyckning och utbyggnad av redan befintliga byggnader och har 
därmed en begränsad påverkan på miljön. 

Sociala konsekvenser 
Det nya planförslaget innebär att en fastighet kan styckas av och att befintligt hus kan byggas ut inom 
ett befintligt villaområde. Ingreppet anses vara så begränsat att det inte bedöms innebära några 
betydande sociala konsekvenser.  

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  
Förslaget innebär en avstyckning och ett utökande av byggrätt för redan befintligt hus.  
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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 genomförandesynpunkt 
men har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 
planbestämmelserna. 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planarbetet beräknas ske enligt följande tidplan: 
Samråd  4:e kv. 2018 – 1:a kv. 2019 
Granskning  2:a kv. 2019 
Antagande  2:a kv. 2019  
Laga kraft        2:a kv. 2019 

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 berörs inte av detaljplanen. 

Markägoförhållanden mm 
Fastighetsägare och eventuella rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Avtal 
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och fastighetsägaren (avtal 28-2018). 
Något exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas. 

Fastighetsrättsliga frågor 
I samband med antagandet av den nya detaljplanen upphävs de fastighetsindelande bestämmelserna 
(tomtindelningen) inom Kamelen 10 (akt 1481K-2723). 
Fastighetsägaren till Kamelen 10 ansöker om erforderlig fastighetsbildning för att säkerställa 
plangenomförandet. 
I samband med avstyckning behöver rättigheter bildas för att säkerställa rätten till infart samt för 
vatten- och avloppsledningar. Befintlig och tillkommande fastighet föreslås ha en gemensam infart 
från Bigatan. Detta kan säkras genom bildande av gemensamhetsanläggning alternativt servitut. 
Gemensamhetsanläggning alternativt servitut föreslås även bildas för de dag- och spillvattenledningar 
som är gemensamma (vattenledningarna blir separata). Även avfallshantering bör samordnas i 
anslutning till Bigatan genom bildande av gemensamhetsanläggning eller servitut. 
För vatten-, dagvatten, och spillvattenledningar som inte är gemensamma kan vid behov servitut 
bildas. 
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Tekniska frågor 
Allmän plats 
Allmän plats berörs inte av detaljplanen. 

Kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmarken ansluts till befintliga gator utanför planområdet. 

Vatten och avlopp samt dagvatten 
Befintlig fastighet är ansluten till det kommunala va-nätet via Bigatan. Den befintliga och den nya 
fastigheten ska ha egna serviser för vatten-, spill-, och dagvatten. Nya anslutningspunkter behöver 
därmed anläggas i Bigatan. 

El- och teleledningar samt optokablar 
Den tillkommande fastigheten kan anslutas till el och tele.  

Vägkopplingar 
Kamelen 10 har sedan tidigare utfart mot Bigatan. Även den tillkommande fastigheten får utfart mot 
Bigatan. Vändning av fordon ska kunna ske på kvartersmark. 

Parkering 
Erforderliga parkeringsplatser ska lösas inom den egna fastigheten. 

Avfallshantering 
Sopkärl för den tillkommande fastigheten kan placeras mot Bigatan. 

Ekonomiska frågor 
Utgifter för Staden 
Staden får en kostnad för anläggande av serviser för vatten och avlopp för den tillkommande 
fastigheten. 

Inkomster för Staden 
Erforderliga avgifter från ägarna till Kamelen 10 och den tillkommande fastigheten 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 28-2018). 

Ekonomiska konsekvenser för ägaren till Kamelen 10 och den blivande styckningslotten 
Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på 
kvartersmarken samt kopplingen av kvartersmarken till allmän plats. Det innebär att fastighetsägaren 
belastas av kostnader såsom all eventuell utbyggnad inom kvartersmark, Stadens och egna kostnader 
för anläggandet av eventuell ny infart, eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark, 
fastighetsbildning, mm. Fastighetsägaren får även utgifter för bland annat anslutning av va, el och tele. 
Fastighetsägaren bekostar vidare upprättandet av detaljplanen genom erläggande av planavgift. 
 
 
 
För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 

Lisa Östman  Sofia Refsnes 
Planchef Planarkitekt 
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