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Samrådsredogörelse     
 
Detaljplan för 

Toltorp 1:219 
Toltorp, Mölndals stad, Västra Götalands län 

 
 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2014-02-18, § 16, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Toltorp 1:219. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 
2017-05-09, § 148, att samråd skulle genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig fastighet för boende på en centralt 
belägen plats i Mölndal kommun.   
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 
2019-05-30 – 2019-10-30. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga i 
Mölndals stadshus, Mölndals stadsbibliotek och på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till samrådstiden 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 2019-05-20) 

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 

2. Trafikverket (daterad 2019-05-13) 

Planområdet ligger långt från statlig infrastruktur. Trafikverket har inga synpunkter på 
detaljplaneförslaget.  

Kommentar: Noteras 
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3. Lantmäteriet (daterad 2019-05-13) 

Planområdet bör utökas mot nordost så att befintlig komplementbyggnad hamnar på 
kvartersmark.  

Fullständiga koordinatangivelser saknas.  

Kommentar: Plankartan justeras efter lantmäteriets synpunkter.  

4. Statens geotekniska institut (SGI) (daterad 2019-05-20) 

Enligt planbeskrivning består de naturliga jordlagren inom detaljplanområdet av lera med 
ett varierat jorddjup till berggrund, samt berg i dagen.  

I planbeskrivningen anges att fastigheten redan är bebyggd, varför kommunen har bedömt 
att ingen vidare utredning av geotekniska förhållanden behövs för rubricerad detaljplan. 
SGI instämmer inte i kommunens bedömning.  

SGI vill uppmärksamma på att planhandlingarna saknar en bedömning av 
stabilitetsförhållanden, samt risk för bergras/blocknedfall.  

SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid behöver utföras bedömning 
av ras, skred, erosion inklusive bergras och blocknedfall i enlighet med PBL, även om 
inga nya byggrätter tillkommer. Är de faktiska förhållandena sådana att det  inte klart och 
entydigt kan uteslutas risker där detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, 
av skred eller ras behöver en stabilitetsutredning utföras. Att bedöma sannolikhet för 
bergras/blocknedfall kräver ofta särskild bergteknisk kompetens. Risken för bergras och 
blocknedfall ska vara klarlagt då planen antas.  

Vi vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet för avsett 
planändamål ta hänsyn till livslängden hos aktuell bebyggelse, anläggningar etc. och 
därför behöver förväntade effekter av ett förändrat klimat beaktas.  

SGI ser från en geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående 
synpunkter tas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa 
på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.  

 

Kommentar: Planområdet regleras som allmän plats i gällande äldre stadsplan som 
upprättats bland annat i syfte att bredda Toltorpsvägen. Då breddningen inte kom till 
stånd på det sätt som antogs vid upprättandet av stadsplanen ligger bostadshuset på 
fastigheten kvar som det legat sedan ca 1930. Syftet med planförslaget är att göra det 
befintliga bostadshuset planenligt igen. Då detaljplaneförslaget enbart syftar till att 
fastställa befintliga förhållanden har Mölndals stad gjort bedömningen att en 
stabilitetsutredning inte är aktuell i detta fall. 
 

5. Ellevio (daterad 2019-05-21) 

Området ligger utanför Ellevios koncessionsområde.  
Kommentar: Noterat.  

6. Vattenfall (daterad 2019-05-10) 

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

Kommentar: Noterat.  
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7. Swedegas AB (daterad 2019-05-17) 
Swedegas AB har tagit del av handlingarna gällande detaljplan för Toltorp 1:219 
Mölndal.  

Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas AB inte har någon högtrycksledning eller 
planerad utbyggnad för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas AB 
inget att erinra mot erhållet detaljplaneförslag.  

Kommentar: Noterat.  

 
8. Räddningstjänsten Storgöteborg (daterad 2019-05-21) 

Räddningstjänsten har inget att erinra i planförslaget.  

Kommentar: Noterat.  

9. Västtrafik (daterad 2019-05-06) 

Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan. Västtrafik har inget att 
anmärka på planen.  

Kommentar: Noterat.  

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
10. Näringslivsenheten (daterad 2019-05-03) 

Näringslivsenheten har inget att yttra sig angående detaljplan för Toltorp 1:219.  

Kommentar: Noterat.  

 

11. Fastighetsavdelningen (daterad 2019-05-21) 

Fastighetsavdelningen har tagit del av materialet och har inget att erinra gällande 
planförslaget.  

Kommentar: Noterat.  

 

12. Skolnämnden (daterad 2019-05-30) 

Skolförvaltningen bedömer att planförslaget till detaljplan för Toltorp 1:219 innebär ringa 
konsekvenser för skolnämndens verksamhet.  

Kommentar: Noterat.  

 
13. Tekniska nämnden (daterad 2019-06-05) 

Av planbeskedet framgår att nu gällande detaljplan togs fram med förutsättning att 
Toltorpsgatan skulle breddas som en av huvudinfarterna från Mölndal till centrala 
Göteborg. Stadsbyggnadsförvaltningen gjorde inför planbeskedet 2+14 bedömningen ”att 
gatumarken är tillräcklig för framtida utbyggnad för trafikändamål inklusive 
kollektivtrafik utan att aktuell fastighet behöver tas i anspråk”.  

Förutsättningarna har dock ändrats och ett citybusstråk med del genom Toltorpsdalen 
ingår i ”Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal 
och Partille” (Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-06). Som del av en pågående 
trafikutredning kommer en sektion för bussfält och cykelbana att tas fram. Utredning 
väntas bli klar under sensommaren och resultatet av denna bör inväntas för bedömning av 
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om nuvarande gatumark enligt plan behöver tas i anspråk för kollektivtrafik. 
Planförslaget kan därför inte genomföras enligt förslaget innan kollektivtrafikfrågan är 
utredd.  

Kommentar: Resultatet av utredning har inväntats och man kom fram till att gällande 
planområde inte kommer att påverkas av ett nytt citybusstråk genom Toltorpsdalen.   

 

 

14. Mölndal energi (daterad 2019-05-15) 
Som ett förtydligande utgör detta dokumentet svar från två tillfrågade parter, Mölndal 
Energi Nät AB sam Mölndal Energi AB.  

Vi har inga synpunkter på upprättat planförslag.  

Kommentar: Noterat.  

 
Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:  

• Fullständiga koordinatangivelser har lagts till i plankartan. 
• Planområdet har utökats mot nordost så att befintlig komplementbyggnad hamnar 

på kvartersmark.  

 
 

Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
planeringsutskottet beslutar att detaljplanen för Toltorp 1:219 ställs ut för granskning. 

 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Lisa Östman   Sofia Refsnes 
planchef     planarkitekt 
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