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Samrådsredogörelse     
 
Detaljplan för 

Gastorp 2:72 
Lindome, Mölndal, Västra Götalands län 

 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2019-05-27 stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Gastorp 2:72. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-05-27 
att samråd skulle genomföras kring framtaget förslag till detaljplan. 
 
Planens syfte   
Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för Gastorp 2:72.   
 
Samråd  
Planförslaget har varit utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 
2019-08-15 – 2019-09-05. Under samrådet har planhandlingarna funnits tillgängliga i 
Mölndals stadshus, Mölndals stadsbibliotek och på stadens hemsida.  
 

Under och i anslutning till samrådet inkom 19 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 2019-08-23) 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 
prövas.  

Kommentar: Noteras. 

 

 

 

 

2. Trafikverket (daterad 2019-08-21) 
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Med utgångspunkt i den låga exploateringsgraden och det långa avståndet till närmaste 
statlig infrastruktur har Trafikverket inget att erinra mot i planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 

 

3. Lantmäterimyndigheten (daterad 2019-08-27) 

Som planförslaget ser ut vid samrådet går det att dela upp fastigheten Gastorp 2:72 i 
flera enheter med fastighetsgräns direkt i husliv. Om syfter med planen är att 
fastigheten inte ska delas upp kan bestämmelse om att fastigheten inte får uppdelas i 
flera enheter anges.  

Ska fastigheten få delas upp i fler enheter kan eventuellt andra bestämmelser läggas 
till som t.ec. minsta avstånd mellan fastighetsgräns och byggnad och/eller minsta 
fastighetsareal.  

Prickarna syns inte i rutan för prickmark i teckenförklaringen, mer svärta önskas.  

 

Kommentar: Planen avser inte reglera fastighetsbildning. Handlingar har redigerats 
tillsammans med lantmäterimyndigheten.  
 
 
4. Statens Geotekniska Institut (dateras 2019-09-03) 

Från den beskrivningen som ges i erhållet underlag, så verkar det som om planområdet 
saknar de förutsättningar som är av relevans för att de geotekniska säkerhetsfrågorna ska 
komma på tal. Dock vore det bra om man kunde göra ett förtydligande av topografin. 
Med utgångspunkt från plankartan så förefaller det som om planområdet och intilliggande 
områden huvudsakligen är plana eller har en svagare lutning söderut. I planbeskrivningen 
anges emellertid på fastigheten som ”smått kuperad” med en marknivå på cirka +18 
meter. Ordvalet ”kuperad”, även om det är smått, ger associationer av att det är större 
höjdskillnader inom området än vad nivåangivelsen och plankartan visar. Ett 
klarläggande av denna fråga vore önskvärt.  

Förutsatt att ovanstående kommentar beaktas har SGI inget att invända mot planförslaget.  

Kommentar: Planbeskrivningen förtydligas enligt ovanstående kommentar.  
 
 
5. Räddningstjänsten (daterad 2019-09-05) 

Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.  

Kommentar: Noteras. 
 
6. Ellevio (daterad 2019-09-03) 

Ellevio har inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.  

Kommentar: Noteras. 
 
 
 

7. Skanova AB (daterad 2019-08-30) 

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag och har inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 
 
8. Vattenfall AB (daterad 2019-08-15) 
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Vattenfall har inge elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför 
inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. 
 
9. Västtrafik AB (daterad 2019-08-22) 

Närområdet till Lindome station möjliggör ett hållbart transportbeteende, det finns även 
goda förutsättningar för att resa hållbart inom närområdet då viktiga servicefunktioner 
som skola, förskola och till viss del även handel nås inom gång- och cykelavstånd. 
Närheten till kollektivtrafik leder också till ökad möjlighet för barn- och unga att röra sig 
självständigt till och från området. 

Västtrafik har inga övriga synpunkter på planen.  

Kommentar: Noteras. 
 

 
KOMMUNALA NÄMNDER OCH ENHETER 
10. Fastighetsavdelningen (daterad: 2019-08-30) 

De föreslagna förändringarna innebär att ett befintligt enbostadshus ersätts med ett 
flerbostadshus, samt att infart flyttas från Almåsskolans lastzon till Lindåsvägen. Planen 
möjliggör en byggrätt med en högsta byggnadsarea om 320 m2 och med en högsta 
nockhöjd motsvarande två våningar.  
 
Planförslaget har en begränsad påverkan på den sociala servicen. I det berörda 
skolområdet finns tillräcklig kapacitet för att tillgodose de behov som den aktuella 
bostadsutökningen kan medföra: I planområdets direkta närhet finns Almåsskolan (åk 4-
9) och idrottshall. Valåsskolan (åk F-3) finns för de lägre årskurserna. Närmaste förskola 
är Valås förskola som ligger inom cirka 8 minuters promenadavstånd nordost om 
planområdet.  
 
Fastighetsavdelningen har tagit del av materialet och har ingenting att erinra gällande 
planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras. 
 

11. Mölndal Energi AB & Mölndal Energi Nät AB (daterad 2019-09-05) 

Mölndal Energi Nät AB har inte koncession och därmed inga ledningar inom 
planområdet.  

Befintlig fjärrvärme finns i området och de nya fastigheterna kan anslutas till 
fjärrvärmenätet.  

För övrigt har vi inget att erinra mot upprättat planförslag.  

 

Kommentar: Informationen noteras och vidarebefordras till fastighetsägaren.    

 

12. Miljöförvaltningen (daterad 2019-09-03) 

Fastigheten gränsar till Almåsskolan och deras lastzon för varuleveranser. Buller från 
varuleveranser till Almåsskolan, eventuella fläktar eller annat som orsakar 
verksamhetsbuller behöver utredas för de nya bostäderna. De riktvärden som finns 
angivna i Boverkets rapport 2015:21 om industri- och annat verksamhetsbuller är 
vägledande vid planläggning. Bästa möjliga ljudmiljö ska alltid eftersträvas.  
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Kommentar: Leveranser sker under en begränsad del av dygnet vid få tillfällen. Vad 
gäller generellt buller från fläktar osv så hamnar bebyggelsen något längre bort än 
befintlig bostadsbebyggelse. Parkering är planerad i södra delen av planområdet.  
Sammantaget bedöms att buller från verksamheten inte utgör någon betydande olägenhet.  
 
13. Skolförvaltningen (daterad: 2019-09-04) 

Skolförvaltningens bedömning är att förslaget till ny detaljplan, med planerade små 
bostäder, ringa påverkar skolnämndens verksamhet.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

14. Tekniska förvaltningen (daterad: 2019-10-03) 

Tekniska nämnden ser positivt på planförslaget och möjligheterna att det skapas nya 
bostäder i attraktiva lägen med närhet till kollektivtrafik och service. Tekniska 
förvaltningen har deltagit under planarbetet och anser att förvaltningens frågor har 
tillgodosetts i planförslaget.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

SAKÄGARE 
14. Sakägare 1 (daterad: 2019-09-05) 

Hej!  

Vi känner stor oro över utskick ang. Gastorp 2:72.  

Vi vill överklaga byggnation av tio stycken mindre lägenheter (studentlägenheter) 
Gastorp 2:72. samt infart via Lindåsvägen då det kommer bli extremt trafikerat på denna 
lugna gata.  

Detta, trodde vi, var en gata med enbart tomter avsedda för enfamiljshus?  

 

Kommentar: Den föreslagna detaljplanen reglerar inte husets exakta utformning, 
illustrationen visar endast en maximalt möjlig utformning. Planens bestämmelser innebär 
att radhus kan uppföras som ett alternativ till ett mindre lägenhetshus. Enligt gällande 
detaljplan så är det menat att infart ska gå via Lindåsvägen. Den befintliga infarten är 
inte avsedd att gå via Sagbrovägen och stadsbyggnadsförvaltningen har gjort 
bedömningen att infart bör gå via Lindåsvägen, som var menat från början.  

 

15. Sakägare 2 (daterad 2019-08-26) 

Hej! 

Då jag fått ett utskick från er att ni ev har godkänt ett bygge av tio st mindre 
studentlägenheter granne med min tomt så vill jag att ni verkligen vet exakt var 
tomtgränsen går. Jag hittar bara en stolpe som utmärker gränsen innan det ev börjar 
byggas måste ni ha kollat den exakta tomtgränsen.  

För övrigt känns detta bygge märkligt. Vår lugna gata kommer att bli väldigt trafikerad då 
jag förstod på samtal med er att det blir infart från Lindåsvägen med parkering??? 
Dessutom låter det väldigt mycket med tio mindre studentlägenheter...olika hyresgäster i 
omlopp hela tiden. Av vilken anledning studentlägenheter och så många?  
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Bygget känns väldigt oroväckande för alla oss på gatan. Jag önskar att ni ser över detta 
bygge en gång till.  

Vem är det som ska ta hand om bygget? Är det Peter Fekete? Det är han som idag har 
hand om fastigheten Gastorp 2:72.  

Kommentar: Den föreslagna detaljplanen reglerar inte husets exakta utformning, 
illustrationen visar endast en maximalt möjlig utformning. Planens bestämmelser innebär 
att radhus kan uppföras som ett alternativ till ett mindre lägenhetshus. Maximalt 10 
mindre lägenheter kan uppföras på byggrätten, med det är det inte specificerat att det blir 
studentlägenheter.  

Enligt gällande detaljplan så är det menat att infart ska gå via Lindåsvägen. Den 
befintliga infarten är inte avsedd att gå via Sagbrovägen. Då det antingen kan uppföras 
radhus eller ett mindre flerbostadshus så krävs parkering med plats för upp till 7 
parkeringsplatser.  

Fastighetsägaren har via sitt företag Moderna Stenhus inkommit med planansökan för 
detta ärende.  

 
16. Sakägare 2 (daterad 2019-08-28) 

Hej! 

Jag skriver till igen ang byggnation på Gastorp 2:72. Det är mer eller mindre omöjligt att 
få tag på någon på telefon så jag får maila igen.  

Vi på Lindåsvägen känner stor oro för detta bygge. Lindåsvägen är ett väldigt lugnt 
område med bara enfamiljshus på alla tomter. Det var en anledning till varför vi valde att 
bo där. Jag undrar vad det kommer sig att man helt plötsligt får lov att bygga tio stycken 
studentlägenheter på denna yta, där det från början bara varit bygglov för enfamiljshus? 
Det kommer förstöra hela gatan men det är inget som kommunen tänker på?  

Enligt ritning och text ska det bli infart från Lindåsvägen vilket kommer leda till mycket 
mer trafik eftersom det kommer bli en parkering granne med min tomt. Hur många 
parkeringsplatser ska det bli? Är det lika många som lägenheter, alltså tio?  

Hur nära min tomt kommer parkeringarna ligga?  

Vi har en gång för många år sedan ansökt om att bygga garage men fick avslag. Hur 
kommer det sig att nu kan man helt plötsligt få lov att bygga tio lägenheter på Gastorp 
2:72 plus en stor parkering granne med Gastorp 2:146?  

Jag vill be er att komma ut och markera tomtgräns då jag inte hittar stolpen som markerar 
tomtgräns mot gatan. Den mot skolan hittar jag. Han som äger fastigheten idag tycker jag 
inte sköter tomten väl och han har en gång varit inne på min tomt och klippt på min häck 
och mina blommor utan min vetskap. Min tomt får inte röras. Därav min oro över 
tomtgräns.  

Bygget kommer innebära störningar för oss under fem år vad jag förstår? Stämmer det 
och hur ska ni lösa de problemen?  

Då det blir studentlägenheter så kommer det bli stor ruljans på boende vilket också känns 
otryggt.  

Hur har detta kommit upp över huvudtaget? Jag förstår att den som äger tomten idag vill 
tjäna pengar på att bygga så många små lägenheter som möjligt för uthyrning men 
Mölndals kommun borde stoppa detta bygge.  

Hur gör jag för att gå vidare med en överklagan?  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör att parkering kan uppföras intill fastighetsgränsen. 
Enligt gällande detaljplan så är det menat att infart ska gå via Lindåsvägen och inte 
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Sagbrovägen. Stadsbyggnadsförvaltningen ha gjort bedömningen att infart bör ske via 
Lindåsvägen.  

I samband med att grundkartan togs fram markerades tomtgränsen med en pinne i 
enlighet med gällande koordinater. 

Genomförandetiden för detaljplanen som är 5 år innebär att när detaljplanen har vunnit 
laga kraft så får den inte ändras under en period om 5 år, det innebär inte att bygget 
kommer att ta fem år. 

 En överklagan kan skickas in till Stadsbyggnadsförvaltningen i samband med att planen 
antas. Information om detta kommer att skickas ut till berörda parter. Efter att planen 
har antagits i Kommunstyrelsen så har du tre veckor på dig att överklaga planen.   

 

17. Sakägare 3 (daterad: 2019-09-05) 

Vi är ägare av fastigheten Gastorp 2:143 på Lindåsvägen 3, som gränsar till planområdets 
västra del. Följande synpunkter begär vi att ni tar i beaktande under utvecklingen av 
detaljplanen.  

Området är idag detaljplanerat som ett bostadsområde där friliggande hus tillåts byggas i 
en våning. Vi ser gärna att ändring av befintlig detaljplan inte avviker i alltför stor 
omfattning från nuvarande gällande detaljplan. Områdets karaktär som ett lugnt 
villaområde skall bibehållas. Därför invänder vi mot att området tillåts bebyggas med 
flerbostadshus (lägenheter), men ser hellre att det i så fall bebyggs med villa eller mindre 
radhus istället.  

Vidare begär vi att andelen mark som inte får bebyggas (prickmark) utökas vid 
planområdets gräns mot vår fastighet Gastorp 2:143. Detta då vi ser att placering av 
byggnad för nära vår fastighetsgräns skulle ha negativ inverkan på vår fastighets värde 
och på vår egen livskvalitet.  

I planbeskrivningen föreslås att infarten till fastigheten flyttas till Lindåsvägen. Detta 
motsätter vi oss då det skulle leda till en kraftigt ökad trafik genom villaområdet, vilket 
innebär en olägenhet för de boende i området. Man bör behålla nuvarande infart från 
Sagbrovägen istället vilket enbart har fördelar, enklare tillträde till vägen för de boende 
på fastigheten samt mindre trafikmängd genom villaområdet. Denna infart tjänar 
dessutom redan idag som infart till ett antal parkeringsplatser tillhörande Almåsskolan. 

Det anges vidare i planförslaget att erforderlig parkering ska lösas inom egna fastigheten. 
Parkeringens placering är dock ej närmare specificerad på plankartan. Vi önskar att 
fastighetens parkering ej placeras för nära vår fastighetsgräns då detta blir en olägenhet 
för vår boendemiljö.  

 

Kommentar: Den föreslagna detaljplanen reglerar inte husets exakta utformning, 
illustrationen visar endast en maximalt möjlig utformning. Planens bestämmelser innebär 
att radhus kan uppföras som ett alternativ till ett mindre lägenhetshus. Prickmarken mot 
fastigheten Gastorp 2:143 har utökats i jämförelse med samrådshandlingen. 
 
Prickmarken har utökats mot fastigheten Gastorp 2:143. Enligt gällande detaljplan så är 
det menat att infart ska gå via Lindåsvägen. Den befintliga infarten är inte avsedd att gå 
via Sagbrovägen via skolområdet. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen 
att infart ska ske via Lindåsvägen, vilket var avsikten från början. 

Parkering styrs nu via planbestämmelse i detaljplanen till södra delen av planområdet i 
anknytning till infart från Lindåsvägen.  
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18. Sakägare 4 (daterad: 2019-09-05) 

Angående detaljplan för Gastorp 2:72. Vi 3 fastigheter på Lindåsvägen 3,7 och 9 vill inte 
ha en massa lägenheter i flera våningar där. Bygg en radhuslänga där istället.  
 
Kommentar: Den föreslagna detaljplanen reglerar inte husets exakta utformning, 
illustrationen visar endast en maximalt möjlig utformning. Planens bestämmelser innebär 
att radhus kan uppföras som ett alternativ till ett mindre lägenhetshus. 

 

19. Sakägare 5 (daterad: 2019-09-03) 

Vi skriver med anledning av förslaget på ändrad detaljplan för Gastorp 2:72 i Lindome. 

Enligt ursprunglig detaljplan är infarten till detta hus via Sagbrovägen och vi är mycket 
bekymrade över att man i samband med att fler kommer att bo där även ändrar infarten 
till Lindåsvägen. 

Detta kommer att göra att trafiken utanför vårt hus kommer att öka markant både i 
samband med rivning av befintlig fastighet, byggandet av nytt men även av framtida 
boende. 

När vi flyttade till Lindåsvägen 1 var beskrivningen av området ”ett lugnt villaområde på 
återvändsgata”. Om föreslagen detaljplan godkänns och 10 lägenheter kommer att byggas 
istället för enfamiljshuset som står där idag kommer vår situation att ändras till det sämre. 

Vi är också mycket oroade över att Peter Fekete ska fortsätta sin verksamhet med 
uthyrande till tillfälligt boende, men nu i betydligt större omfattning. 

Tillfälligt boende innebär ständigt flyttande in och ut, otrygghet och mer stök. 

 

Kommentar: Enligt gällande detaljplan så är det menat att infart ska gå via 
Lindåsvägen. Den befintliga infarten är inte avsedd att gå via Sagbrovägen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att infart bör ske från Lindåsvägen. 

 
 

Den föreslagna detaljplanen reglerar inte husets exakta utformning, illustrationen visar 
endast en maximalt möjlig utformning. Planens bestämmelser innebär att radhus kan 
uppföras som ett alternativ till ett mindre lägenhetshus. Maximalt 10 stycken mindre 
lägenheter kan uppföras på byggrätten, med det är det inte specificerat att det blir 
studentlägenheter.  

 

Ändringar i planförslaget 
Utöver redaktionella ändringar har följande ändringar gjorts:  

• Prickmark har utökats mot fastigheten Gastorp 2:143. 
• Bestämmelse om parkering har lagts till i plankartan. 
• På sida 15 i planbeskrivningen står felaktigt att detaljplanen inte omfattar allmän 

plats.  
 

 
Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggandsförvaltningen har bearbetat planförslaget enligt ovan och föreslår att 
detaljplanen för Gastorp 2:72 ställs ut för granskning. 
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STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
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