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28 goda exempel



28 miljöer



Kortfattad lättläst text



Nationellt mål
Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet 
och möjlighet att förstå och ta ansvar för 
kulturmiljön.

Strategi för Mölndal 

• Genom tydlig handläggning och service 
stöttar vi initiativ från civilsamhället som tar 
ansvar för kulturmiljön.

• Handlingsplaner för utveckling av 
kulturmiljöer upprättas löpande 
tillsammans med fastighetsägare och 
verksamhetsansvariga.

• Kommunikationsstrategier utarbetas 
löpande för kulturmiljöer som står inför 
förändringar. Prioriteringen ses över årsvis.

Nationellt mål
Ett hållbart samhälle med en mångfald av 
kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas. 

Strategi för Mölndal 

• Kulturmiljöprogrammet används som ett 
värdefullt stöd och verktyg för all 
samhällsplanering. 

• Kulturmiljöerna ses som en angelägen 
samhällsresurs som förutsätter ett 
långsiktigt arbete och synsätt. 

• Mölndals stad verkar för att vara en förebild 
som ägare och förvaltare av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. 

• Urvalet av miljöer görs ur flera olika 
perspektiv. Kulturmiljöarbetet är dynamiskt 
och vi tar hänsyn till att samhällets 
förändringar skapar nya kulturmiljöer. 

Mål och strategier



Nationellt mål
Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön 
som gemensam källa till kunskap, bildning och 
upplevelser.

Strategi för Mölndal 

• Mölndals stad arbetar aktivt med 
information, kunskapsspridning och att göra 
kulturarvet tillgängligt. 

Nationellt mål 
En helhetssyn på förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön tas till vara i 
samhällsutvecklingen.

Strategi för Mölndal 

• Kulturmiljöprogrammet är ett underlag till 
Översiktsplanen

Mål och strategier



Kartlager i Mölndalskartan
• Tillgängligt

• Möjligt att 
uppdatera

• Se konflikter eller 
förstärkningar



Antikvarisk medverkan



Förprövning Detaljplan Remiss

Antikvarisk medverkan i planprocesser i Mölndals stad

Beslut Planerings - och 

exploateringsutskottet

Beslut Planerings - och 

exploateringsutskottet

Beslut 

Kommunfullmäktige

Stadsantikvarien påtalar
kulturmiljövärden. Bedömer  
behov av fördjupade underlag.

I arbetsgrupp med exploatör och 
planarkitekt bevakas hur 
kulturmiljön tas till vara.

Bistår med underlag samt hjälp 
till upphandling av eventuell 
extern antikvarisk konsult.

Stadsantikvarien granskar och skriver 
förslag till Kultur- och fritidsnämnden 
för yttrande ur kulturmiljösynpunkt.

planbestämmelser
q – hänsyn?
k – varsamhet?



Förfrågningar från 
fastighetsägare

Bygglovs-
granskning Remissyttrande Kontroll

Antikvarisk medverkan i bygglovsprocesser i Mölndals stad
Beslut i Byggnadsnämnden eller  
delegation bygglovshandläggare 

Ger tips och råd om vad som 
menas med hänsyn till 
kulturhistoriska värden. 

Kan begära in bättre underlag 
samt ärenden för yttrande. 

Bedömer om förslaget 
uppfyller varsamhets- och 
hänsyns kraven enligt PBL.
Kan kräva extern antikvarisk 
utredning och kontrollpunkt 
om varsamhet.

Sakkunnigt stöd till 
bygglovshandläggaren vid 
godkännande av att krav på 
att varsamhet och hänsyn är 
uppfyllt.



Förfrågningar från 
fastighetsavdelningen

Antikvarisk medverkan vid underhåll och ombyggnader av 
Mölndals stads fastigheter

Tips och råd om vad som 
menas med hänsyn till 
kulturhistoriska värden. 

Bedömning tillsammans 
med förvaltaren av vad 
som kan/bör göras.

Påtala eventuellt behov av 
extern antikvarisk 
undersökning

Färgsättning vid ommålning 
av fönster (Gamla torget)

Utformning brandtrappa 
(Grevedämmet)

Renovering av trapphus 
(Krokslättsskolan)

Externt antikvariskt 
underlag (stadshuset)



Riktad fördjupad information
Rekommendationer för fastigheter i kulturmiljö



Information – Natur- och kulturstigar 



Exempel Forsåker
omvandling av centralt 

industriområde
Detaljplan



Forsåker



Syftet med detaljplanen:

Att möjliggöra en tät och levande stadsmiljö 
inom och i anslutning till det före detta 
pappersbruket. 

Mölndalsån samt inslag av bevarade 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader är 
identitetsbärande delar.

Forsåker



2016 Förslag 2022



Exempel Lunnagården
1700-tals gård vid hårt 

exploateringstryck
Detaljplan





Lunnagården
Syftet med detaljplanen: 

• Möjliggöra utveckling av ett nytt 
verksamhetsområde. 

• Anlägga en väg genom planområdet som 
knyter an till Sisjöns handelsområde. 

• Bevara och utveckla ett grönstråk genom det 
nya verksamhetsområdet. 

• Bevara och utveckla kulturmiljön runt 
Lunnagården.



Kulturmiljövärden 
skydds- och varsamhetsbestämmelser



Öppet landskap framför gården - samverkan med grönstråk.



Exempel Kungsfisken  
Mölndals innerstad

Detaljplan



Kungsfisken
• Möjliggöra byggnad  i 17 våningar ett nytt 

landmärke för Mölndals innerstad.

• Gestaltningen av bebyggelsen ska vara 
stadsmässig variationsrik och intressant. 



Pm Kulturmiljövärden – olika ålder ger variation





Exempel Stretered 
magasinsbyggnad utan 

användning
Bygglov



• 1998 Detaljplan med skydds- och 

varsamhetsbestämmelser.  Tanken var att 

byggnaden skulle kunna nyttjas 

gemensamt av tillkommande 

bostadsrätter i området.

• 2015 Bygglov för ombyggnad till bostäder 

efter 20 år av problem med hur 

byggnaden skulle nyttjas.

Fortsatt liv


