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Granskningsutlåtande 
Detaljplan för fastigheten 

Linné 6 
Bosgården, Mölndals stad, Västra Götalands län 
 
 
Tidigare behandling  
Kommunstyrelsen gav 2017-05-09, § 147, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Linné 6. I samma skede gavs beslut från kommunen att samråd och 
granskningsutställning skulle genomföras kring framtaget förslag för detaljplan. 
 
Planens syfte   
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Linné 6 för 
uppförandet av ytterligare ett enbostadshus samt säkerställa Torallagångens funktion som 
gång- och cykelbana. 
 
Granskningsutställning 
Planförslaget har varit utställt på granskning enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under 
tiden 2018-06-29 – 2018-08-31. Under utställningen har planhandlingarna funnits 
tillgängliga i Mölndals stadshus samt på stadens hemsida.  
 
Under och i anslutning till utställningstiden inkom 9 yttranden som sammanfattas och 
kommenteras nedan. Flertalet yttranden inkom från en privat sakägare där staden utifrån 
skrivelserna utgår ifrån att den senaste skrivelsen är den som är det formella yttrandet. 
 
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 (daterat 2018-07-13) 
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.  
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2. Trafikverket (daterat 2018-07-03)  
Trafikverket yttrade sig i samrådsskedet, 2018-05-16 (TRV 2018/54435), och hade inga 
synpunkter på förslaget då statlig infrastruktur inte bedömdes påverkas. Trafikverket har 
inga ytterligare synpunkter att tillägga. 
 
Kommentar: Noteras. 
 
3. Lantmäteriet (daterat 2018-06-29) 
Vid genomgång av planens granskningshandlingar så har kommunala 
lantmäterimyndigheten i Mölndal (KLM) inga synpunkter.  
 
Kommentar: Noteras.  
 
Kommunala nämnder och bolag 
 
4. Tekniska förvaltningen (daterat 2018-08-30) 
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till planförslaget som helhet då det ger 
möjlighet att skapa en ny bostad samt att Torallagången säkerställs som gång- och 
cykelbana för tryggare skolväg och ökad säkerhet för alla fotgängare och cyklister.  
 
Tekniska förvaltningen ser generellt negativt på att nya utfarter och nya punkter för 
avfallshämtning tillkommer på genomfartsgator. Mot bakgrund av att Terrakottagatan 
utgör lågfartsgata och med hänvisning till befintliga förutsättningar angående tillgängligt 
utrymme och lämplig utformning av tomt samt att planförslaget som helhet ger en bättre 
trafiksituation har Tekniska förvaltningen inga ytterligare synpunkter på planförslaget.  
 
Kommentar: Noteras.   
 
5. Mölndal Energi (daterat 2018-08-30) 
Mölndal Energi Fjärrvärmenät har tagit del av rubricerade handlingar och har inget att 
erinra emot åtgärderna. 
 
Kommentar: Noteras.   
 
6. Miljönämnden (daterat 2018-08-27) 
Miljönämnden har inga synpunkter på förslag till detaljplan. 
 
Kommentar: Noteras 
 
Sakägare 
 
7. Enskilt yttrande från Fastighetsägare 1 (daterat 2018-08-31) 
I en skrivelse av den 30 maj motsatte vi oss en avstyckning av den gamla tomten i 
korsningen Celsiusgatan-Terrakottagatan, Linné 6. Vi angav en rad skäl till detta, i första 
hand Celsiusgatans sammanhållna karaktär, dess närmast unika del av Bosgården såsom 
det enda äldre sammanhållna bostadsområdet i centrala Mölndal. Villabebyggelsen och 
trädgårdarna vid Celsiusgatan är av kulturhistoriskt intresse. Den förändring av 
detaljplanen som föreslås skadar det kulturhistoriska intresset påtagligen genom att 
strukturen i kvarteret förändras och trädgårdarna förstörs. Tillåter man uppstyckning av 
en av tomterna rubbar man kvarterets karaktär för alltid och sätter därmed ett prejudikat: 
det är nu fritt fram att stycka alla tomterna om framtida ägare skulle ansöka om detta.  
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I svaret från stadsbyggnadsförvaltningen bemöts inte dessa synpunkter alla, man hänvisar 
bara till att ett tidigare beslut 1997 (som nekade styckning av samma tomt) baserades på 
”andra förutsättningar” och anger underordnade skäl såsom placering av utfart för bil som 
utslagsgivande men berör inte ett ord vår (och alla boendes på Celsiusgatan) 
huvudinvändning: Celsiusgatans arkitektoniska enhet och historia. Om den dåvarande 
ägaren för tjugo år sedan nekades avstyckning av Linné 6 borde samma beslut vara än 
mer relevant idag. Celsiusgatan med sin unika bebyggelse och miljö är ju ytterligare tjugo 
år äldre och än mer bevarandevärd i ett Mölndal som i rasande takt verkar göra sig av 
med nästan hela sin historia.  
 
Det Mölndal jag växte upp i var en trivsam liten stad med ett litet centrum och en direkt 
förbindelse till området på andra sidan järnvägen, till nya och gamla torget, kvarnbyn 
mm. På ömse sidor om ”Kråkan” låg långa fabriksbyggnader i tegel i engelsk stil och 
nära gamla torget låg det gamla biblioteket. Den ligger fortfarande kvar men för övrigt är 
allt annat förintat: en vägg av mörka hus reser sig över gamla torget och Kråkans sydsida, 
gamla torget är närmast dött och nya torget med dess torghandel och saluhall borta sedan 
länge. Ett sprillans nytt centrum invigdes med pukor och trumpeter 1976 vid 
Mölndalsbro, trettio år senare ville politikerna riva detsamma och ersätta det med ett enda 
stort övertäckt inköpscentrum á la Nordstan i Göteborg. Folkligt motstånd bidrog till att 
detta förslag aldrig genomfördes men istället har vi nu förlänats något slags 
Manhattaninspirerat förtätat höghusparadis i stål, glas och betong. Och vad gäller 
Forsåkersområdet finns det knappt en enda byggnad kvar som påminner om Mölndals 
gamla stolta industriepok. Det tidigare grönområdet mellan Åby travbana och 
Frölundagatan är nu modernt ”förtätad” med höga kubliknande hus, exemplen är legio.  
 
Med denna lilla utvikning vill jag bara peka på det närmast hopplösa att i Mölndal 
försöka kämpa för att bevara sin historia när ekonomiska argument fullständigt dominerar 
agendan. Bara tanken att en liten husägare i en gammal fastighet i centrala Mölndal 
försöker motsätta sig en tomtavstyckning framstår ju närmast som asocialt, varje tänkbar 
yta som kan bebyggas SKALL bebyggas – punkt slut! Om det så ändå bara gäller en enda 
liten villatomt. 
 
Ursäkta raljerandet men det som händer i Bosgården runt om Celsiusgatan är också ett 
bra exempel på hur Mölndals styrande agerar. Tidigare var området fyllt med 
tvåvåningshus, det enda undantaget var det gamla elevhemmet på Häradsgatan, 
nuvarande huvudbyggnad för Mölndalsbostäder. Det började med uppförandet av 
trevåningshusen i gult tegel på Häradsgatan, så småningom byggdes skolbyggnaden vid 
Terrakottagatan, och själva gatan kröktes. Berseliushemmets stora byggnader var nästa 
projekt, ett stort antal höga gamla träd fälldes, området blev alltmer sterilt. Sist men inte 
minst var det de tre höga gråa (!) punkthusen på Smörräntegatan som ersatte två gamla 
vackra flerfamiljshus i trä, de så kallade kommunalhusen. Var och en av alla dessa 
byggprojekt (utom det sista) kan säkerligen både motiveras och försvaras men 
tillsammans har det på några decennier totalt förändrat vår närmiljö. Skulle nu också 
Celsiusgatans karaktär ändras så försvinner den sista rest av det som var det historiska 
Bosgården, alla påtaglige bevis på att det överhuvudtaget funnits en tidigare bebyggelse 
och en plan för denna är borta.  
 
Vi har ju lite otur att vi bor just i Mölndal, hade vi bott någon annanstans hade det 
antagligen varit lättare att få förståelse för våra synpunkter. Det är bara att nämna städer i 
vår närhet: Kungsbacka, Varberg, Alingsås, Skara m fl där man värnar sin historia och sin 
unika stadsbild.  
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Kommentar: Byggnadsnämndens beslut 1997 baserades på andra förutsättningar än det 
planförslag som tas fram i dag. I tidigare förslag delade den föreslagna styckningslotten 
och befintlig bostadshusutfart vilket skapade begränsade förutsättningar för en lämplig 
tomtdisposition. I dag föreslås utfart för befintligt hus mot Terrakottagatan och 
tillkommande ut mot Celsiusgatan. Vidare gäller andra planeringsförutsättningar idag, 
dels angående rekommendationer för minsta tomtstorlek och dels för fastighetens 
tillgänglighet till service i dess närområde och omland. I dag bedöms tomtstorleken för 
eventuell avstyckning, med hänsyn till fastighetens placering i staden, vara 
tillfredställande.  
 

För övriga frågor, se samlad kommentar till sakägare. 

 

8. Fastighetsägare 3 (daterat 2018-07-04) 
 
Vi bor sedan januari 2013 i fastigheten Linné 3 och har synpunkter på både avstyckning 
samt förändring av gång- och cykelbanan. 
 
Vad gäller avstyckningen så var en huvudanledning att vi flyttade till kvarteret den 20-
tals känsla som finns med husen och tomterna. Vi tittade på hus i andra områden där 
husen stod tätt byggda på avstyckade tomter och det kändes som kortsiktigt tänk av 
personer som köper en fastighet för att stycka och sälja med vinst. Sedan Linné 6 såldes 
har vi varit oroliga för att detta skulle ske då de som flyttat in inte känns seriösa. Att 
genomföra en avstyckning kanske också leder andra till att köpa och vilja göra detsamma 
då det finns fler tomter där det skulle gå att klämma in ett hus till.  
 
Vi är positiva till att det byggs i centrum i Mölndal och det är roligt med en växande stad 
men det måste också gå att bevara äldre områden med trähus från 20-talet. Linné 6 är den 
mest synliga tomten för kvarteret och ett nytt hus där riskerar påverka känslan för både 
boende och förbipasserande.  
 
Vad gäller förändring av gång- och cykelbanan så är det endast Linné 6 som använder det 
som regelbunden infart och att flytta deras infart till Terrakottagatan vore bra. Det sker 
ingen annan daglig trafik på gångvägen och vi har barnen springandes mellan husen utan 
problem. Om något så skulle en bom eller passage minska mopeder som kan förekomma 
och köra snabbt. Det nuvarande förslaget ser inte ut att hindra mopeder.  
 
När vi köpte Linné 3 så utgick vi från att vi skulle använda vår grusgång/uppfart på 
baksidan av huset mot Torallagången som uppställningsplats för fordon eller båt. Som ni 
ser av illustrationsplanen eller om ni har varit på plats så har tidigare ägare anlagt 
uppställningsplats och planterat buskar med öppning för infart. Denna används väldigt 
sällan men har ett stort värde för oss. Det finns också ett värde att vid enstaka tillfällen 
kunna nå husen från baksidan.  
 
Vårt förslag är att sätta en (1) bom eller passage för att hindra genomfart men samtidigt 
möjliggöra access till tomterna från baksidan, från endera Terrakottagatan eller 
Lekskolegatan.  
 
Tack för att ni tar med våra synpunkter i er bedömning.  
 
Kommentar: Planförslaget hindrar inte att en bom uppförs eller att fastighetsägare vid 
enskilda tillfällen använder vägen för att nå uppställningsplats på privat fastighet. 
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Kommentar gällande önskan av bom vid Torallagången vidarebefordras till Tekniska 
förvaltningen. 
 
För övriga frågor, se samlad kommentar till sakägare. 

 
9. Gemensamt yttrande från sakägare (Fastighetsägare 1, Fastighetsägare 2 och 
Fastighetsägare 4) (daterat 2018-08-30)   
 
Återigen motsätter vi oss en styckning av Linné 6 med uppförande av ytterligare ett 
enbostadshus. Vi anser att avstyckningen tvärtemot er åsikt är helt olämplig för områdets 
karaktär. Ni försöker finta bort det hela genom att relatera till Terrakottagatans 
kringliggande bebyggelse. Men nu är det så att den nya tomten kommer att införlivas med 
Celsiusgatan och helt ändra kvarterets karaktär.  
 
Att en viss förtätning skall accepteras av centralt boende befolkning i tätbebyggt område 
må vara hänt men när det blir så stor negativ påverkan på oss boende på Celsiusgatan 
borde detta väga tyngre än behovet av ett enbostadshus.  
 
Ert påstående om att de olägenheterna såsom skuggning, insyn, värdeminskning mm inte 
är betydande för oss är helt förkastligt. Exempelvis Celsius 2’s fastighet kommer att helt 
förlora solljus i januari om ett nytt bostadshus upprättas.  
 
Skulle ni trots våra synpunkter mot styckning och uppförande av ett nytt hus godta den 
nya detaljplanen så menar vi att ni absolut skall tänka om vad det gäller parkeringsyta för 
den nya tomten. Tag då hänsyn till oss på Celsiusgatan och lägg in/utfarten till 
Terrakottagatan där hastighetsbestämmelsen är 30 km/tim. Det är redan tillräckligt med 
trafik på Celsiusgatan som är en enkelriktad gata. Då Linné 6 kommer att ha sin utfart 
mot Terrakottagatan samt renhållningshämtningen där så bör det inte utgöra större 
skillnad med samma förutsättningar för den nya tomten. Däremot skulle det bli en 
avsevärd skillnad för oss grannar på Celsius 1, Celsius 2 samt Linné 4 att slippa öka 
biltrafiken på Celsiusgatan.  
 
Kommentar: I tätbebyggda områden ligger husen tätt och skuggar delvis varandra. 
Eftersom ett boende i ett relativt centralt läge, som detta, innebär många fördelar i form 
av närhet till t.ex. service och kollektivtrafik anser stadsbyggnadsförvaltningen att en viss 
ökad skuggning inte kommer att sänka värdet på boendet.  

Skuggstudier redogör för den skuggning en ny byggnad skulle innebära kring Linné 6. 
Den räknar inte med befintlig vegetation. Påverkan på befintliga ytor bedöms som ringa 
och bedöms därför inte ses som en betydande olägenhet.  

 

 

Bilden visar skuggning från bebyggelse i januari kl 14.00. Föreslagen bebyggelse är markerad i rött.  

 
För övriga frågor, se samlad kommentar till sakägare. 
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Samlad kommentar till sakägare:  
 
Inom tätbebyggt område visar rättspraxis att boende i centrala lägen med hänsyn till 
närhet till kommunikationer och service kan räkna med en viss förtätning. Mölndals stad 
har ett stort behov av bostäder och antalet tomter för byggnation av enbostadshus är 
mycket begränsat. I stadens avvägning mellan att möjliggöra ytterligare en bostad i ett 
attraktivt läge har de olägenheter (skuggning, insyn och värdeminskning) som framförts, 
och deras påverkan, bedömts vara begränsad och därmed inte heller vara betydande 
olägenheter för närboende utan rimliga med hänsyn till fastighetens läge i staden.  
   
Området ingår inte i någon utpekad kulturhistoriskt bevarandevärd miljö. Avstyckningens 
lämplighet har bedömts efter fastighetens relation med Terrakottagatan och dess 
karaktär, vilken bedöms överordnad och separat från områdets övriga karaktär.  

 
Tekniska förvaltningen vill inte öka antalet utfarter mot Terrakottagatan mer än 
nödvändigt. Med hänsyn för tillkommande fastighets tomtdisposition föreslås den nya 
tomtens in/utfart därför placeras mot Celsiusgatan. Påverkan på trafikflödet är 
marginellt. 
 
Övriga synpunkter angående bebyggelsen noteras och och vidarebefordras till planchef. 

 

Ändringar i planförslaget 
Ingen ändring har tillförts planförslaget från granskningsskedet till antagandeskedet.  

 
Förslag till vidare handläggning  
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att planeringsutskottet beslutar att detaljplanen för 
Linné 6 godkänns och skickas vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
 
 
 
 
 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
 
 
Lisa Östman   Jonas Häggson 
Planchef     Planarkitekt 
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