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Information 

Planförfarandet 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att detaljplanen efter samrådet kan 
antas i kommunfullmäktige om alla berörda parter har godkänt förslaget i samrådet.  
 
 
 
 
 
 
Medverkande 
Från kommunen har följande medverkat: 
 
Jonas Häggson   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Per Rubendahl   Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ingemar Karlsson  Tekniska förvaltningen 
 
Medverkande plankonsult 
Alexandra Möllerström   Radar arkitektur & planering AB 
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Samråd  (Granskning) 

Lagakraft 

Antagande 
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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 (A2) med tillhörande bestämmelser. 

 

Till detaljplanen hör: 
• Illustrationskarta i skala 1:500 (A2) 
• Grundkarta i skala 1:500 (A2, finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (finns på stadsbyggnadsförvaltningen) 
• Kombinerad samrådsredogörelse och granskningsutlåtande 
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Planens syfte 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten genom att justera gräns för så kallad prickmark (mark 
som inte får bebyggas) för att möjliggöra en utbyggnad av befintlig huvudbyggnad åt öster.  

Bakgrund och huvuddrag 
För fastigheten Färgaren 34 har planuppdrag beviljats 2017-03-17 PU §32/17.  
 
För området gäller detaljplan (ursprungligen stadsplan) 14-MÖL-3005 för bostadsändamål. Högst två 
våningar medges. Största byggnadsarea är 120 m² för huvudbyggnad och 30 m² för garage. 
Genomförandetiden har gått ut.  
 
Planförslaget innebär att byggrätten i form av byggbar mark utökas genom att område för prickmark 
(mark som inte får bebyggas) minskas jämfört med gällande plan. Gränsen flyttas 5 meter öster ut från 
befintligt bostadshus och möjliggör på så vis att byggnaden kan byggas ut i en omfattning om ca 40 m2 
(byggnadsarea). En utbyggnad i öster motiveras bland annat av det underlättar utbyggnad utifrån 
befintlig planlösning, och ger en mindre påverkan för grannar gällande utsikt och skuggning. Att 
bygga ut åt väster hade inneburit att befintliga träd och uteplats hade försvunnit eller flyttats till ett 
skuggigare och mer utsatt läge för insyn och omgivande trafik. 
 
För området gäller även fastighetsreglerande bestämmelser (tomtindelning) 1481K-3062. För aktuellt 
planområde har tomtindelningen upphävts i en separat process. Upphävandet har vunnit laga kraft 
2018-03-21. Tomtindelningar var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom 
stadsplanelagda områden. Då tomtindelningar i de flesta fall är genomförda så har de spelat ut sin roll 
och behövs med andra ord inte längre då de tillkom under andra förhållanden och förutsättningar.  
 
Fastighetsägaren har sökt lantmäteriförrättning att lägga ihop de båda fastigheterna Färgaren 34 och 35 
till en och samma fastighet. Denna förrättning har genomförts inför antagandet och den nya fastigheten 
heter numera Färgaren 31. 
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Plandata 
Läge 
Planområdet är beläget i Krokslätt cirka 2,5 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar 
fastigheterna Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31) och avgränsas av Krokslätts Parkgata, 
Alfhöjdsgatan och Soltorpsgatan.  

 
Ortofoto, översikt. 

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar 814 m². Planområdet är i huvudsak i privat ägo. Angränsande gatumark är med i 
planområdet och ägs av staden. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av 
fastighetsförteckningen som är tillhörande planen.  
 

 Ortofoto med planavgränsning.

Planområde 
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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 2017-08-29. 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 detaljplanelagt område, tätorts- eller annan tät 
bebyggelse, främst bostäder. Denna detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Detaljplaner 
För fastigheterna Färgaren 34 och 35 (numera Färgaren 31) gäller detaljplan 14-MÖL-3005 
(ursprungligen stadsplan) som vann laga kraft 1953-03-06. Planen tillåter främst bostäder. 
Genomförandetiden har gått ut. 
 

 

Kommunala beslut 
2015-05-19  Kommunstyrelsens planeringsutskott gav beslut om planbesked (PU 9/14 §55). 
2017-03-29  Kommunstyrelsen gav Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 

med begränsat förfarande (KS 149/17 §103). 

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 

Utdrag från gällande detaljplan över aktuellt planområde.  
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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 fastigheten bidrar till en 
utveckling av befintlig bostad i kollektivtrafiknära läge och teknisk infrastruktur finns att tillgå.  

 
Förutsättningar  
Mark och vegetation 
Marken utgörs av en gräs- och trädbevuxen villaträdgård. Befintligt hus ligger på en höjd om ca +24-
25 meter över nollplanet och trädgården sluttar sedan ner mot Krokslätts Parkgata i norr till nivåer 
kring ca +22,5 meter över nollplanet. 
 

   
Foto taget från Krokslätts Parkgata/Soltorpsgatan Foto taget från Alfhöjdsgatan. 

Geotekniska förhållanden 
Inga problem med sättningar eller stabilitet bedöms finnas.  
 
Enligt den översiktliga jordartskartan från Mölndals stad består planområdet södra/västra del av glacial 
lera och den norra delen av urberg. Den översiktliga jorddjupskartan från SGU visar också att det är ca 
0-1 meter ner till berget i planområdets norra del. Befintligt hus är grundlagt på berg och planerad 
utbyggnad ligger på den sida av huset som vetter mot mindre jorddjup/berg i dagen enligt SGU:s 
jordartskarta (se s. 10). Tillbyggnaden kommer därmed också att grundläggas på berg varför det inte 
föreligger några stabilitetsproblem för fastigheten. 
 
Ett geoteknisk utlåtande togs fram i samband med nybyggnation på fastigheten Grävlingen 6 (2014) på 
andra sidan Krokslätts Parkgata, norr från planområdet. Bygglovet gällde tvåvåningar med källare. 
Grundläggning utförs med kantförstyvad/votad hel platta, där max belastning sätt till 200 kPa. 
Sättningsbenägenhet och omgivningspåverkan bedöms ej finnas.  
 
Geotekniska frågeställningar som grundläggning, stabilitet för schakter, geoteknisk kontroll och 
omgivningspåverkan inklusive vibrationer vid eventuell sprängning bör dock ägnas uppmärksamhet 
vid detaljprojektering för framtida utbyggnad.  
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Utdrag ur den översiktliga jordartskartan. Röd färg 
symboliserar urberg och gul färg symboliserar lera. Svart 
rektangel visar dagens huvudbyggnad och röd markering 
fastigheten Färgaren 34. 

Förorenad mark 
Det finns inga markföroreningar inom planområdet. 

Radon 
Enligt den översiktliga radonkartan för Mölndals stad utgör planområdet ett låg-normalriskområde för 
radon. 

Risk för höga vattenstånd 

Det föreligger ingen risk för höga vattenstånd i området. 

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

Bebyggelse 
På fastigheten finns ett bostadshus i två våningar samt källare uppfört under 1920-talet. Väster om 
huset finns en stenlagd uteplats, i övrigt består fastigheten av trädgård med gräs, träd och planteringar. 
Omgivande bebyggelse är övervägande villabebyggelse eller mindre flerfamiljshus i ca 2-3 våningar. 
Befintlig byggnad upptar ca 70 m2 av tomten. Huset är grundlagt med platta på mark.  

Service 
Planförslaget har ingen påverkan på serviceunderlaget. 
Närmsta skola/förskola ligger ca 400-450 meter från planområdet och det tar ca 5 minuter till fots att 
ta sig dit. Närmsta lekplats ligger ca 500 meter från planområdet och tar ca 7 minuter till fots. Ca 400 
meter söder om planområdet (fågelvägen) ligger Safjällets naturreservat. På grund av höjdskillnaderna 
och gatornas sträckning är det ca 800 meter till fots. 

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 
samman. Planområdet och förslaget har en mycket begränsad utbredning och innebörd vilket gör att de 
sociala aspekterna inte bedöms påverkas åt något håll.  

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

Störningar 
Trafikbuller 

En övergripande bullermätning har genomförts i kommunen 2015. Den visar att vid husets norra fasad 
ligger nivåerna på 59,9 dBA och i den nordostliga delen på ca 57-58,1 dBA. Bullret kommer från 
trafiken på Krokslätts Parkgata. 

Trafik och tillgänglighet  
Fastigheten nås idag från Alfhöjdsgatan i planområdets sydvästra del. Biluppställning sker på 
fastigheten.  

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Krokslätts Parkgata, ungefär 50 meter norr om 
planområdet.  

Teknisk försörjning 
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA. Fjärrvärme finns i Krokslätts Parkgata. Planområdet är 
anslutet till el och telenätet. Närmsta återvinningsstation ligger strax öster om planområdet på 
Soltorpsgatan. 

 
Detaljplanens innebörd och genomförande  
Bebyggelse  

   
Illustrationskarta 

Planförslaget innebär att byggrätten i form av byggbar mark utökas genom att ett område för 
prickmark (mark som inte får bebyggas) minskas jämfört med gällande plan. Gränsen flyttas 5 meter 
öster ut från befintligt bostadshus och möjliggör på så vis att befintlig byggnad kan byggas ut i en 
omfattning om ca 40 m2 (byggnadsarea).  
Planförslaget innebär att en huvudbyggnad fortsatt får uppföras till en maximal yta på 120 m2 
(byggnadsarea), och en komplementbyggnad/garage får uppföras till max 30 m2 (totalt 150 m2). 
Huvudbyggnaden föreslås få en begränsning i höjd som överensstämmer med befintlig byggnads 
nockhöjd. En bestämmelse om maximal nockhöjd på +33 meter över nollplanet har därför införts på 
plankartan. För komplementbyggnad/garage gäller max 3 meter i byggnadshöjd.  



12 
 

En utbyggnad i öster motiveras bland annat av en mindre påverkan för grannars utsikt och befintlig 
planlösning. Att bygga ut åt väster hade inneburit att befintliga träd och uteplats hade försvunnit eller 
flyttats till ett skuggigare och mer utsatt läge för insyn och omgivande trafik.  
Planen innehåller också bestämmelser om placering av byggnader. Huvudbyggnad får inte placeras 
närmare än 4 meter från fastighetsgräns i väster mot Färgaren 33. I öster regleras detta med prickmark. 
Komplementbyggnad får inte placeras närmare än 1 meter från fastighetsgräns.  

Tillgänglighet och service 
Förslaget innebär inga förändringar. 

Trafik och parkering 
På plankartan anges utfartsförbud mot Krokslätts Parkgata. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är utfart mot 
denna gata olämplig. Infart till fastigheten sker idag via Alfhöjdsgatan.  

Teknisk försörjning 
Förslaget innebär inga förändringar. 

Övriga åtgärder  
Buller 

Bedömningen är att inga vidare utredningar behöver göras i detta planarbete.  

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.  

Gatan är skyltad 50 km/h men enligt utförda hastighetsmätningar så framförs fordon i en snitthastighet 
om ca 40 km/h. 

Den del som byggs ut och ligger närmast Krokslätts Parkgata kommer innehålla kök och badrum. Byte 
av fönster samt tilläggsisolering av huset kommer också bidra till en bättre inomhusmiljö jämfört med 
idag. Genom att tillåta en utbyggnad av huset åt nordost kan den skyddade uteplatsen i sydväst sparas.  

 
Konsekvenser 
Miljökonsekvenser  
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande miljökonsekvenser då planförslaget innebär en 
tillbyggnad på befintligt bostadshus. 

Sociala konsekvenser 
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande sociala konsekvenser då planförslaget innebär en 
tillbyggnad på befintligt bostadshus. 

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 en utbyggnad åt öster möjliggörs med en viss visuell påverkan (förändrad utsikt) 
för omgivande grannar. 
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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  3:e kv. 2017  
Granskning 2: a kv. 2018 
Antagande  2: a kv. 2018  
Laga kraft        3: e kv. 2018 

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 planområdet ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark samt 
anslutningar till allmän plats när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.  
Kommunen är huvudman för allmän plats. En remsa allmän platsmark ingår i detaljplanen för att 
kunna skapa ett nytt utfartsförbud mot Krokslätts Parkgata då utfart mot denna gata bedöms olämplig 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. I praktiken påverkas inte allmän platsmarken 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 29-2017). 

Fastighetsrättsliga frågor 
En sammanläggning av Färgaren 34 och 35 till Färgaren 31 har genomförts under planarbetets gång. 
Inga ytterligare fastighetsrättsliga åtgärder behöver genomföras. 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för staden 
Detaljplanen medför inga kostnader för staden inom eller utanför planområdet. 
Detaljplanen medför inga inkomster, förutom planavgift, för staden inom eller utanför 
planområdet. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 
Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande på 
kvartersmarken. Det innebär att fastighetsägaren belastas av kostnader såsom utbyggnad inom 
kvartersmark, eventuell flyttning av befintliga ledningar inom kvartersmark, fastighetsbildning, mm. 
Fastighetsägaren bekostar vidare upprättandet av detaljplanen genom erläggande av planavgift, i 
enlighet med upprättat samarbetsavtal. 
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För stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 

Lisa Östman  Jonas Häggson 
Planchef Planarkitekt 
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