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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för samhällsbyggnad  
Anna Sofia Wannerskog 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2022-03-31   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS509 210 

 

 

Planbesked för Hönekulla 1:96 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om planbesked för Hönekulla 1:96. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sökande inkom den 26 augusti 2021 med en begäran om planbesked för 
fastigheten Hönekulla 1:96. Ansökan avser önskemål om att upprätta en ny 
detaljplan för att kunna stycka fastigheten i två delar, för att möjliggöra 
byggnation av ett nytt enbostadshus. 
 
Den aktuella fastigheten ligger cirka en kilometer öster om Mölnlycke 
centrum och omfattar cirka 2390 m2. Fastigheten är privatägd.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att ansökan ska avslås. Den avvägning som 
gjorts i gällande detaljplan avseende begränsningen av antalet fastigheter 
inom detaljplanen bör fortsatt gälla. Framtagande av så små detaljplaner 
som den ansökan gäller bedöms inte vara ekonomiskt försvarbart då 
åtgången av resurser och tid inte står i proportion till mängden bostäder som 
tillskapas. Det finns även risk för en kumulativ effekt med hänvisning till 
likabehandlingsprincipen, då fler fastighetsägare kan tänkas vilja stycka sina 
fastigheter genom framtagande av små detaljplaner.  
 
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kommande järnväg mellan 
Göteborg och Borås. Som konsekvens av att Trafikverket pausat arbetet 
med järnvägsplanerna i kommunen har möjligheterna för nödvändig 
samordning med Trafikverket rörande detaljplaner inom riksintresset 
begränsats kraftigt, vilket medför risker gällande framdriften av detaljplaner 
som startas upp inom riksintresset. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 31 mars 2022 
• Ansökan om planbesked 
• Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 20 april 2010 § 75 
• Miljö- och bygglovsnämndens beslut den 11 december 2019 § 147 
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Ärendet 
Sökande inkom den 26 augusti 2021 med en begäran om planbesked för 
fastigheten Hönekulla 1:96. Ansökan avser önskemål om att upprätta en ny 
detaljplan för att kunna stycka fastigheten i två delar, för att möjliggöra 
byggnation av ett nytt enbostadshus. 
 
Den aktuella fastigheten ligger cirka en kilometer öster om Mölnlycke 
centrum och omfattar cirka 2390 m2. Fastigheten är privatägd.  
 
I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2012 är området utpekat som 
befintliga bostäder. Gällande detaljplan P89/12 (1989) anger att området ska 
användas för bostadsändamål, med en minsta tomtstorlek om 700 m2. I 
detaljplanen anges att kvartersmark inte får uppdelas i flera tomter än 
illustrationskartan visar. Den aktuella fastigheten anges inte som en av de 
fastigheter som får delas.  
 
Tidigare förfrågan/ansökan 
Miljö- och bygglovsnämnden beslutade den 20 april 2010 § 75 om positivt 
förhandsbesked för delning av fastigheten för att bygga ett nytt 
enbostadshus. Detta beslut utnyttjades inte. 
  
Ny ansökan om delning av fastigheten lämnades in 2019. Miljö- och 
bygglovsnämnden avslog ansökan den 11 december 2019 § 147. Nämnden 
hänvisade i beslutet till att "illustrationskartan för området inte visar en 
möjlig avstyckning, vilket betyder att den tänkta åtgärden strider mot 
detaljplan". Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen och mark- och 
miljödomstolen men nämndens beslut fick lagakraft.  
 
Ekonomi 

Omfattningen på föreslagen detaljplanen är ytterst begränsad, ändå riskerar 
resursåtgången att vara relativt stor, framför allt för planavdelningen. 
Kommunen löper risk för att inte få täckning för kostnader i ett sådant 
begränsat projekt och låser samtidigt upp resurser som skulle kunna 
användas i andra projekt. Framtagande av så små detaljplaner som den 
ansökan gäller bedöms därför inte vara ekonomiskt försvarbart då åtgången 
av resurser och tid inte står i proportion till mängden bostäder som 
tillskapas.  
 
Vid eventuellt beviljande av planbeskedsansökan förordar förvaltningen att 
detaljplanen tas fram i en exploatörsdriven process. Detta möjliggör för 
exploatören att själv ansvara för framdriften av detaljplanen med stöd från 
förvaltningen. I och med användande av denna modell bedöms 
förvaltningens resurser på ett bättre sätt kunna användas för större 
sammanhängande planer och planer med många bostäder vilket bör 
prioriteras. I samband med exploateringar är avsikten att kommunen inte ska 
belastas ekonomiskt. Vid eventuell detaljplaneläggning ska planavtal som 
reglerar kostnader, genomförandefrågor samt parternas rättigheter och 
skyldigheter tecknas med exploatören.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att ansökan ska avslås. Den avvägning som 
gjorts i gällande detaljplan avseende begränsningen av antalet fastigheter 
inom detaljplanen bör fortsatt gälla. Förvaltningen gör bedömningen att små 
enskilda frimärksplaner ska undvikas. Utifrån en likabehandlingsprincip bör 
det också undvikas att ha olika bestämmelser inom samma område. Vid ett 
positivt planbesked kan det bli svårt att motivera ett nej till liknande 
ansökningar i området. Området skulle således kunna komma att ändra 
karaktär och många små frimärksplaner skulle behöva göras. En eventuell 
detaljplan skulle även generera ett litet bostadstillskott.  
 
Fastigheten är belägen inom riksintresse för kommande järnväg mellan 
Göteborg och Borås. Som konsekvens av att Trafikverket pausat arbetet 
med järnvägsplanerna i kommunen har möjligheterna för nödvändig 
samordning med Trafikverket rörande detaljplaner inom riksintresset 
begränsats kraftigt, vilket medför risker gällande framdriften av detaljplaner 
som startas upp inom riksintresset. 
 
 
 
                                       
                            
 
 
Anders Ohlsson                           Mariana Andersson 
Samhällsbyggnadschef                Plan- och bygglovschef  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
2010-04-20 •• 21

HÄRRYDA KOMMUN

Miljö- och bygglovsnämnden

ARKITEKTKONTORET VALLGATAN
ACRON
ENERGIGATAN 12
434 37 KUNGSBACKA

Delges:
Hönekulla 1:251
Jan Roland Jakobsson
Alvägen 2
435 37 Mölnlycke

Hönekulla 1:316
Joakim Carring
Emelie Brita Kristina Harring
Sommarhemsvägen 6 A
435 37 Mölnlycke

Hönekulla 1:460
Lennart Andersson
Margareta Andersson
Sommarhemsvägen 6 B
435 37 Mölnlycke

Hönekulla 1:105
Karin Agnet Englund Kivilo
Jan Kiwilo
Kvibackavägen 15
435 37 Mölnlycke

MBn§75 Dnr 0557/09

HÖNEKULLA 1:96, UPPFÖRANDE AV ENBOSTADSHUS, FÖRHANDSBESKED

Ärendebeskrivning
För området gäller detaljplan P-89/12 vilken vunnit laga kraft 1989-09-21.

Ansökan har inkommit om förhandsbesked för avstyckning av tomt samt uppförande av
enbostadshus med en byggnadsarea på 155 m2. Total tillkommande bruttoarea är
cirka 280 m2.

Samråd med verksamheten för trafik har skett som menar att sikten från Sommarhemsvägen
till Lövskogsvägen behöver förbättras samt att den nuvarande fastighetens utfart skulle tjäna på
att flyttas längre in på Sommarhemsvägen. Om dessa åtgärder vidtas i samband med en
avstyckning, skulle trafiksäkerheten totalt sett förbättras något.

Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över förslaget. Granne på fastigheten Hönekulla
1:251 har frågor om byggnadens höjd samt om sprängningsarbeten och vibrationskontroll
kommer att göras. Byggnadens utforrrrning avgörs i bygglovsskedet och förutsätts följa
gällande planbestämmelser. Byggnadstekniska frågor avgörs vid bygganmälan. Det är
byggherren som ansvarar för att arbetena utförs enligt bestämmelserna och ska se till att
kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. Arbetena skall planeras och utföras
med aktsamhet så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag
uppstår,
forts

UtdragsbestyrkandeJusterarsignatur

f ^t#c
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum Sida
2010-04-20 22

HÄRRYDA KOMMUN

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr 0557/09forts MBn § 75

Fastighetsägarna till Hönekulla 1:316 och 1:460 har synpunkter om vägens dragning utmed
deras fastighetsgräns. Inkommen situationsplan redovisar ny föreslagen dragning av
infartsväg utmed Lövskogsvägen istället vilket bedöms tillmötesgå fastighetsägarnas
synpunkter. Grannar på fastigheten Hönekulla 1:105 vill ha inskrivet att de också ska ha
rätt att stycka av sin tomt. Varje ärende prövas för sig och grannarna har möjlighet att
ansöka om förhandsbesked för sin fastighet på egen hand.

Yrkanden
Arkitekten redogjorde för ärendet och ordföranden frågar om hans förslag till beslut kan
antas och finner att så sker.

Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked, inkommen 2009-10-12
Ritningar, inkomna 2009-10-12.
Yttrande från trafikenheten, inkommet 2010-02-08.

Miljö- och bygglovsnämndens beslut:

1. Nämnden beslutar om positivt förhandsbesked.

Förhandsbeskedet är tidsbegränsat och gäller högst två år från dagen för detta beslut. Om
beslutet överklagas, men överklagandet avslås, räknas tiden från dagen för detta beslut eller
senare den dag beslutet vinner laga kraft.

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän bygglov beviljas.

Villkor: Utfart flyttas söderut in på Sommarhemsvägen och vändplats på tomtmark ska
redovisas. Sikten längs Lövskogsvägen ska förbättras genom att skymmande häck och träd tas
bort.

Sändlista
Akten
Sökande

Bilaga: Hur man överklagar

Utdragsbestyrkandeusterarsignatur
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