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Granskningshandling
upprättad 12 december 2018

Information
Granskning pågår 20:e december – 31:e januari 2018. Information om planförslaget lämnas av Sofia
Refsnes, 031 – 315 14 60, sofia.refsnes@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. När detaljplanen har varit ute på samråd och berörda parter fått möjlighet att
yttra sig angående förslaget så tar kommunen fram en samrådsredogörelse där yttranden belyses och
besvaras.
Uppdrag

Lagakraft

Samråd

Granskning

Antagande

Medverkande
Från kommunen har följande medverkat:
Jonas Häggson
Per Rubendahl
Per Sundström
Ulf Winter

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Tekniska kontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen

Medverkande plankonsulter:
Anna Signal
Axel Lindqvist

Radar arkitektur & planering AB
Radar arkitektur & planering AB

För exploatören har följande konsulter medverkat:
Magnus Bengtsson
Erik Myhrberg

Civ. Ing. VoV CTH 79, 2018-07-01
Nylin & Myhrberg GI 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)
• Samrådsredogörelse
Utredningar:
• Geoteknisk bedömning, Magnus Bengtsson Civ. Ing. VoV CTH 79, 2018-07-01

5

Planens syfte
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Laman 2 för uppförandet av
ytterligare ett enbostadshus.

Bakgrund och huvuddrag
Sommaren 2015 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten i syfte att stycka av fastigheten för
ytterligare enbostadsändamål i souterräng. Detta efter att Mölndals planeringsutskott nekat en tidigare
ansökan gällande ett flerbostadshus på tomten.
Uppdrag att upprätta detaljplan för Laman 2 med avsikt att pröva möjligheten för avstyckning av
fastigheten, gavs av planeringsutskottet 2017-04-26.
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Plandata
Läge
Planområdet är beläget i Krokslätt, cirka 2,6 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar
fastigheten Laman 2 samt Krokslätt 1:159 och avgränsas av Krokslätts storgata i söder, Laman 3 i
väster och Laman 26 samt Laman 1 i norr och Bergstigen i öster.

Planområdets utbredning

Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 1450 m². Fastigheten 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 2018-08-24. Till grund för
behovsbedömningen för aktuellt planförslag ligger en checklista avseende dess konsekvenser.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan och kommunen har därmed bedömt att
en miljökonsekvensbeskrivning 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 är utpekat som ”Tätorts- och annan tät
bebyggelse huvudsakligen bostäder”. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Detaljplaner
För området gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 14-MÖL-967 som vann laga kraft 1928.
Planen tillåter område för villabebyggelse upp till två våningar och med 7 meters byggnadshöjd.
Genomförandetiden har gått ut. För området gäller också tomtindelning 1481–3395 som upphävs för
gällande fastighet vid antagandet av ny detaljplan.

Utklipp från gällande detaljplan över aktuellt planområde.

Kommunala beslut
Planbesked för fastigheten Laman 2 gavs av kommunstyrelsens planeringsutskott 2015-12-08 § 129.
Planuppdrag för fastigheten Laman 2 gavs av kommunstyrelsen 2017-04-26 § 150.
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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 Laman 2 bidrar till ett ökat
bostadsbyggande i ett bra kollektivtrafikläge där service och teknisk infrastruktur finns att tillgå.
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Förutsättningar
Mark och vegetation
Marken inom fastigheten Laman 2 utgörs av en lummig trädbevuxen, starkt kuperad villaträdgård.
Marknivån ligger från 45 meter över nollplanet och 55 meter över nollplanet. Tomten är lägst i norr
med en höjdskillnad på 10 meter från norr till söder inom fastigheten.
Geotekniska förhållanden
Byggnationen är planerad på lutande mark, där huset föreslås placeras är höjdskillnaden på befintlig
mark upp till cirka 2,5 till 1,5 meter. Lutningen är förhållandevis jämn inom sektionerna. Sydväst om
huset är marken stort sett plan fram till 2-3 meter innan hushörn där höjdskillnaden är ca 1 m. I
sydväst finns en äldre stödmur i tomtgräns. Djupet till berg är enligt SGUs övergripande jordartskarta
beräknat till 1-3 meter. Jorddjup för befintlig byggnad är uppmätt till 0,5 meter.
Omgivningens topografi och växtlighet, men även kringliggande bebyggelse tyder på att stabiliteten
sannolikt är tillfredställande för den typ av bebyggelse som föreslås. Huset kan sannolikt grundläggas
på fast berg. Utförande (plintar, stålpålar eller fyllning på berg) föreslås bestämmas i samband med
schaktning för grundbotten. Om grundläggning utförs med platta på mark utan grundförstärkning till
fast berg måste detaljerad geoteknisk undersökning utföras före bygglovsgivning.
Husets dränering måste utföras noggrant. En avskärande dränering mellan byggnaden och stödmuren i
sydväst behövs. Dräneringarnas utloppsledningar ska dras till lämplig plats/anslutning där urspolning
som kan äventyra överliggande släntmassor inte riskeras. I samband med byggnation bör schaktbotten
skyddas mot kraftigt regn och schaktmassor får inte läggas i upplag i anslutning till byggnad utan
köras bort så att grundbrott i slänterna inte riskeras under eller efter byggnadstiden.
Förorenad mark
Det finns inga markföroreningar inom planområdet.
Radon
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett normalriskområde för
radon.

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

Bebyggelse
På fastigheten Laman 2 finns ett enbostads-suterränghus i två våningar. Byggnaden är ursprungligen
uppförd 1928. Omgivande bebyggelse är övervägande villabebyggelse i ca 2-3 våningar.

Service
Inom 10 minuters cykelresa från planområdet finns Mölndals innerstad med stort varierat utbud av
service och handel. I planområdets direkta närhet finns skola (åk 1-5) och Krokslättsvallen med två
fotbollsplaner samt närheten till Safjällets naturreservat. Cirka 850 meter från planområdet finns
Krokslätts förskola och Krokslätts gymnasium.
Öster om planområdet på ett gångavstånd om cirka 850 meter ligger Krokslätts torgs spår- och
busshållplats.

Sociala aspekter
Krokslätt består till största del 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
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samman.

Dagsljus
Området består mestadels av friliggande villor, parhus och enstaka mindre flerbostadshus.
Förutsättningar för dagsljusinsläpp anses vara goda.

Störningar
Trafikbuller
En övergripande bullermätning har genomförts i kommunen 2015 och betraktas som relevant. Den
visar att vid husets norra fasad ligger nivåerna som högst på 45,9 dBA. Bullret kommer från trafiken
på Krokslättsgatan.
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 krav
tillföras plankartan.

Trafik och tillgänglighet
Fastigheten angränsar till Krokslätts Storgata samt Bergsstigen. Idag sker infart från Krokslätts
Storgata och biluppställning sker inom fastigheten. Krokslätts Storgata är en väg trafikerad med både
bil- och cykelfordon med trottoar på vardera sida. Gatan delas upp i en T-korsning intill fastigheten
och en mittrefug delar upp vägen precis intill fastighetens in- och utfart. Detta innebär att man måste
köra förbi fastigheten och vända vid Krokslättsvallen för att sedan kunna angöra vid fastigheten.
Bergsstigen är en gångpassage nerför en sluttning som består av en variation av trappsteg och vilplan.
Öster om planområdet på ett gångavstånd om cirka 850 meter ligger Krokslättstorgs spår- och
busshållplats. Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Krokslätts parkgata ungefär 550 meter
från planområdet.

Teknisk försörjning
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Planområdet är anslutet till el- och telenätet. Fastigheten
värms upp genom bergvärme.
Närmaste återvinningsstation ligger vid Krokslättsvallen cirka 50 meter från planområdet.
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Detaljplanens innebörd och genomförande
Planen innebär att avstyckning möjliggörs och en ny fastighet kan tillskapas med en byggrätt likvärdig
befintliga byggrätter i närliggande område.

Bebyggelse
Ny byggrätt föreslås vara likvärdig befintliga omkringliggande byggrätter i området. Det innebär att
planen föreslås tillåta att bostadsbebyggelse får uppföras med en maximal nockhöjd på + 59 meter
över nollplanet. Som anpassning till omgivande bebyggelse regleras takvinkel att ligga mellan 22 – 38
grader. Tillkommande byggrätts placering styrs i detaljplanen av prickad mark och en bestämmelse
om att huvudbyggnad inte får placeras närmare än 4 meter till fastighetsgräns och
komplementbyggnad inte får uppföras närmare än 6 meter till Krokslätts storgata. Största tillåtna
byggrätt på tillkommande fastighet är 110 m2. Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 700 m2.

Illustrationsplan

Tillgänglighet och service
Förslaget innebär inga förändringar eller påverkan.

Trafik och parkering
Befintlig del av Laman 2 och tillkommande fastighet föreslås ha en gemensam infart från Krokslätts
Storgata. Denna föreslås utgå från befintlig infart och detta möjliggörs i detaljplan med bestämmelsen
g1, markreservat för gemensamhetsanläggning. Den gemensamma ytan möjliggör även för
avfallshämtning.
För att undvika att det tillkommer en in-/utfart har bestämmelse om utfartsförbud placerats intill
Bergsstigen. Det ska vara möjligt för båda fastigheter att vända inom egen tomt alternativt gemensam
yta för att undvika backning ut på gata. Biluppställning ska ske inom vardera fastighet med hänsyn till
trafiksäkerhet.

Teknisk försörjning
Ny anslutningspunkt för spill-, dricks- och dagvatten förläggs i Krokslätts storgata vilket innebär att
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fastighetsägaren får stå för pumpning av spill- och dräneringsvatten fram till förbindelsepunkten. Då
tomten inte bedöms som lämplig för infiltration och lokalt omhändertagande av dagvatten utifrån
tomtens branta lutning och nedströms liggande fastigheter behöver fastighetsägaren hitta en lösning på
avledning av dagvatten som troligtvis även innebär pumpning av dagvatten till förbindelsepunkt
Ny fastighet kan ansluta till el- och telenätet.

Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Planförslaget innebär endast tillskapande av ett enbostadshus genom avstyckning i ett läge nära
centrala Mölndal och har därmed en begränsad påverkan på miljön.

Sociala konsekvenser
Det nya planförslaget innebär att ett nytt enbostadshus får uppföras i befintligt villaområde.
Planområdet och förslaget har en mycket begränsad utbredning och innebörd vilket gör att de sociala
aspekterna inte bedöms påverkas.

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 att ett enbostadshus kan uppföras i liknande omfattning som befintlig
omkringliggande villabebyggelse. Närmsta grannar kan uppleva en påverkan i form av förändrad
utsikt och ökad insyn på egen fastighet.
Solstudien nedan visar den föreslagna bebyggelsens ungefärliga påverkan på omgivningen efter
föreslagen byggrätt. Skuggningarna av befintlig bebyggelse bedöms vara begränsad och studien
beaktar inte befintlig vegetation till exempel träd och buskage.

Vårdagjämning 20/3 09:00

Vårdagjämning 20/3 12:00
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Vårdagjämning 20/3 15:00

Midsommar 21/6 09:00

Midsommar 21/6 15:00

Vårdagjämning 20/3 18:00

Midsommar 21/6 12:00

Midsommar 21/6 18:00
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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
Granskning
4:e kv. 2018 – 1: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. En remsa allmän platsmark ingår i detaljplanen för att kunna
skapa ett utfartsförbud mot Krokslätts Storgata. I praktiken påverkas inte allmän platsmark av
detaljplanen.
Markägoförhållanden m.m.
Fastighetsägare och eventuella rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.
Avtal
Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Mölndals stad och fastighetsägaren (avtal 29-2018).
Något exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas.

Fastighetsrättsliga frågor
I samband med antagandet av den nya detaljplanen upphävs de fastighetsindelande bestämmelserna
(tomtindelningen) inom Laman 2 (akt 1481K-3395).
Fastighetsägaren till Laman 2 ansöker om avstyckning av den tillkommande fastigheten och detta
måste ske innan bygglov kan erhållas.
Gemensamhetsanläggning/servitut
Befintlig och tillkommande fastighets föreslås ha en gemensam infart från Krokslätts Storgata. Detta
kan säkras genom bildande av gemensamhetsanläggning alternativt servitut inom området g1 i
plankartan. Även avfallshantering bör samordnas i anslutning till Krokslätts Storgata genom bildande
av gemensamhetsanläggning eller servitut.
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Tekniska frågor
Allmän plats
En remsa allmän platsmark ingår i detaljplanen för att kunna skapa ett utfartsförbud mot Krokslätts
Storgata.
I praktiken påverkas inte allmän platsmarken av detaljplanen.
Kvartersmark
Fastighetsägaren ansvarar för att kvartersmarken ansluts till befintliga gator utanför planområdet. Vid
anläggande av ny infart eller breddning av befintlig infart ska samråd ske med Mölndals stads vaavdelning, då kommunala va-ledningar kan beröras av detta. Eventuella kostnader för att anpassa och
säkerställa kommunala va-brunnar vid anläggandet av nya infarter ska bekostas av fastighetsägaren.
Vatten och avlopp samt dagvatten
Befintlig fastighet är ansluten till det kommunala va-nätet via Krokslätts Storgata och även planerad
ny fastighet ska anslutas till det kommunala va-nätet.
El- och teleledningar samt optokablar
Den tillkommande fastigheten kan anslutas till el och tele.
Vägkopplingar
Laman 2 har sedan tidigare utfart mot Krokslätts Storgata. Även den tillkommande fastigheten får
utfart mot Krokslätts Storgata. 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 Krokslätts Storgata.

Ekonomiska frågor
Utgifter för staden
Staden får en kostnad för anläggande av va-servis för den tillkommande fastigheten. Eventuellt
tillkommer en kostnad för att anpassa och säkerställa kommunala va-brunnar vid anläggandet av
nya infarter.
Inkomster för staden
Erforderliga avgifter från ägarna till Laman 2 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.
Ekonomiska konsekvenser för ägaren till Laman 2 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 utbyggnad inom kvartersmark, Stadens och egna kostnader för
anläggandet av ny infart samt eventuell anpassning av va-brunnar i samband med detta, 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.

16

För stadsbyggnadsförvaltningen

Lisa Östman
Planchef

Jonas Häggson
Planarkitekt
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