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Tillhörande detaljplan för del av fastigheten

Dvärred 2:22
inom Lindome i Mölndal

Dnr. PU 64/14
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Samrådshandling
upprättad 27 november 2019

Information
Samråd pågår 2 december – 23 december 2019. Information om planförslaget lämnas av Sofia
Refsnes, 031 – 315 14 60, sofia.resnes@molndal.se.

Planförfarandet

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att efter samråd med berörda parter
sker en formell granskning. Efter granskingen tas planförslaget upp för antagande i
kommunfullmäktige. Om planförslaget däremot godkänns i samrådsskedet kan planförfarandet övergå
till ett så kallat begränsat planförfarande, vilket innebär att den efter samrådet kan antas.
Uppdrag

Lagakraft

Samråd

Granskning

Antagande

Medverkande

Från kommunen har följande medverkat:
Sofia Refsnes
Carl-Fredrik Beijer
Per Sundström

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen

Konsulter:
Magnus Larsson
Axel Lindqvist

Radar arkitektur & planering AB
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)

5

Planens syfte
Syfte

Syftet med detaljplanen är att flytta ett markreservat (u-område) som inte ligger där befintliga
ledningar ligger inom markerat område på gällande detaljplan och fastigheten Dvärred 2:22. Syftet är
också att skydda den fornlämning som finns i planområdet.

Bakgrund och huvuddrag

U-området är ett område reserverat för att dra ledningar på privat tomt, ledningarna har dragits på
annat håll och u-området fyller inte längre någon funktion. Ett flyttande av u-området möjliggör för
fastighetsägaren att bygga ut alternativt ersätta befintlig byggnad inom fastigheten.
Den 14:e mars 2017 § 31 gav kommunstyrelsen planuppdrag att uppföra en ny detaljplan för Dvärred
2:22.
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Plandata
Läge

Planområdet är beläget i Lindome, cirka 4 kilometer från Lindome centrum. Planområdet omfattar del
av fastigheten Dvärred 2:22 och avgränsas av Dvärred 2:136 och Dvärred 2:23 i öster, Sagered 3:10 i
nordväst och Dvärred 2:63 i sydväst.

Ortofoto med plangräns

Areal och markägoförhållanden

Planområdet omfattar cirka 3600 m² och är i privat ägo. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår
av fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.
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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 skall en miljöbedömning
göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas.
En behovsbedömning för aktuellt planförslag finns framtagen 2015-01- 13. Till grund för
behovsbedömningen för aktuellt planförslag ligger en checklista avseende dess konsekvenser.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen har där med bedömt att
en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag.

Riksintressen

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

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Mölndals stad 2006 är området utpekat som ”Tätorts- och annan tät bebyggelse,
huvudsakligen bostäder” samt som område för ny bebyggelse.

Detaljplaner

För området gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 1481K-P2011/13 som vann laga kraft 201112-08. Planen tillåter område för friliggande bostadshus med en högsta byggnadsarea om 150 m2 vid
envåningsbyggnad och 110 m2 vid tvåvåningsbyggnad. Härutöver medges komplementbyggnad om
40 m2 byggnadsarea. I västra delen begränsas möjligheten att uppföra byggnader dels av en
fornlämning och dels av ett u-område. Genomförandetiden har gått ut.

Utklipp från gällande detaljplan över aktuellt planområde.

Kommunala beslut

Planeringsutskottet beslutade den 19:e augusti 2014, § 57, att Mölndals stad är beredd att inleda ett
planarbete för rubricerad fastighet. Den 14:e mars 2017 § 31 gav kommunstyrelsen planuppdrag.

8

Förutsättningar
Mark och vegetation

Bebyggd och underhållen tomtmark. Blockrik backe bevuxen med gräs, blommor, buskar, lövträd
samt några granar.
Geotekniska förhållanden
Enligt den översiktliga jordartskartan från Mölndals stad består planområdet av grus och berg. Norra
delen av planområdet omfattas av berg i dagen.
Vid framtagande av tidigare detaljplan som omfattar Dvärred 2:22 togs en geoteknisk utredning fram
som påvisade att berg i planområdets norra del kan ha eventuella lösa block.
Förorenad mark
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
Radon
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett normalriskområde för
radon.

Fornlämningar och kulturhistoria

Planområdet omfattas av fornlämning RAÄ 357 i form av flatmarksgravar. Åtgärder som påverkar
fornlämningen RAÄ 357 kräver tillstånd från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Bebyggelse

Dvärred 2:22 består av ett enbostadshus uppfört i 2 våningar från cirka 1930. På tomten finns också en
komplementbyggnad samt ett garage uppfört 2017.

Service

Området är beläget drygt 2,5 km från respektive Lindome och Kållereds centrum, där det finns ett
större utbud av offentlig och kommersiell service. Här finns även skolor och förskolor att tillgå.

Sociala aspekter

Dvärred 2:22 ligger mellan Lindome och Kållered. Närområdet består av större enbostadshus på
landsbygden. Planområdet och förslaget har en mycket begränsad utbredning och innebörd vilket gör
att de sociala aspekterna inte bedöms påverkas.

Dagsljus

Förutsättningar för dagsljus på fastigheten bedöms som goda.

Störningar

Det finns inga kända störningar inom området.

Trafik och tillgänglighet

Fastigheten angränsar till Sjöaråsvägen, en säckgata till Norra Hällesåkersvägen. Biluppställning sker
på fastigheten.
Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen vid Norra Hällesåkersvägen vid foten av Espås Torpväg
ungefär 350 meter från planområdet. Den trafikeras med buss 763.

Teknisk försörjning

Dvärred 2:22 är anslutet till Spill- och Vattenledningar. Fastigheten är inte ansluten till det kommunala
fjärrvärmenätet. Planområdet är anslutet till el- och telenätet.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Bebyggelse

Illustrationsplan
Förslaget innebär ingen direkt förändring av bebyggelsen. Genom att flytta markreservatet till korrekt
plats så minskas begränsningen av byggrätten.

Tillgänglighet och service

Förslaget innebär ingen förändring eller påverkan.

Trafik och parkering

Förslaget innebär ingen förändring eller påverkan. Allmännyttig gångtrafik förblir säkrad i
detaljplanen genom bestämmelsen ”x1x2”.

Teknisk försörjning

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt el- och telenätet.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser

Förslaget innebär att ett outnyttjat u-område tas bort från plankartan bedöms ha en begränsad påverkan
på miljön.

Sociala konsekvenser

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

Förslaget innebär ett borttagande av ett outnyttjat markreservat som möjliggör en mindre utbyggnad av
befintlig byggnad.
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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. 2019
Granskning
1:e kv. 2020
Antagande
2:a kv. 2020
Laga kraft
2:a 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 30-2019).
Något exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor

I samband med antagandet av den nya detaljplanen upphävs gällande detaljplan (akt 1481K-P2011/13)
inom Exploateringsområdet. 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. Efter plangenomförandet är fastigheten
fortfarande ansluten på samma sätt som tidigare.
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
Fastigheten är ansluten till el- och telenätet.
Energiförsörjning
Fastigheten saknar idag anslutning till fjärrvärmenätet vilket inte kommer förändras i samband med
plangenomförandet.
Vägkopplingar
Utfart sker dels i den södra delen av fastigheten, mot Sjöaråsvägen samt i den norra delen av
fastigheten, mot Svartmossevägen.
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 30-2019).
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
Planchef

Sofia Refsnes
Planarkitekt
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