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INLEDNING/BAKGRUND 
 

Uppdrag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2018-02-20 § 67 att ge byggnadsnämnden i 

uppdrag att genom ändring av stads- och detaljplaner upprätta handlingar för ett 

upphävande av samtliga tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 

Byggnadsnämnden beslutar om antagande av ändring av stads- och detaljplanerna och 

upphävande av tomtindelningsplanerna. 

Planhandlingarna tas fram med ett så kallat standardförfarande i enlighet med  

Plan- och bygglagen 2010:900. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs, så 

kallade tomtindelningsplaner. När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra 

förhållanden och är idag en otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra 

mindre justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. 

Planerna utgör idag ett hinder vid fastighetsbildning samt ökar det administrativa arbetet vid 

ny planläggning. Denna handling är ett tillägg till respektive stads- och detaljplan som ändras. 

 

Läge, areal och markägoförhållanden 
Stads- och detaljplanerna som ändras och tomtindelningsplanerna som upphävs är belägna i 

Melleruds tätort. Majoriteten av berörda fastigheter ägs av privata fastighetsägare. 

 

 
Tomtindelningsplaner i Melleruds kommun som upphävs 
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Handlingar 
Upphävningshandlingen utgörs av: 

- Plankarta 

- Förteckning över tomtindelningsplaner 

- Planbeskrivning (denna handlingen) 

Till planen hör dessutom: 

- Samrådsredogörelse 

- Granskningsutlåtande 

- Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
 

Översiktliga planer 
Stads-, detalj- och tomtindelningsplanerna berörs av översiktsplanen (ÖP) för  

Melleruds kommun från 2010, laga kraft 2010-07-16, och den fördjupade översiktsplan (FÖP) 

för Melleruds tätort från 1998, laga kraft 1998-11-09. Det anges inget särskilt angående om 

tomtindelningsplanerna i ÖP eller FÖP. En ändring av stads- och detaljplanerna med ett 

upphävande av tomtindelningsplanerna strider därmed inte mot ÖP eller FÖP. 

 

Detaljplaner 
Samtliga tomtindelningsplaner ligger inom stads- och detaljplanelagt område.  

Stads- och detaljplanerna som berörs ändras så att tomtindelningsplanerna inte längre ska 

läsas tillsammans med stads-/detaljplanen då tomtindelningsplanerna upphävs. Istället ska 

denna handling läsas tillsammans med respektive stads-/detaljplan som ändras.  

Följande stads- och detaljplaner med nedanstående aktnummer ändras genom upphävning 

av tomtindelningsplan:  

1)   1461-P21 16) 15-MES-504 

2)   1461-P23 17) 15-MES-527 

3)   1461-P29 18) 15-MES-548 

4)   1461-P80 19) 15-MES-559 

5)   1461-P9 20) 15-MES-594 

6)   1561-461 21) 15-MES-637 

7)   1561-506 22) 15-MES-645 

8)   15-MES-350 23) 15-MES-658 

9)   15-MES-355 24) 15-MES-93A 

10) 15-MES-394 25) 15-STY-3839 

11) 15-MES-401 26) 15-STY-3853 

12) 15-MES-406 27) 15-STY-3861 

13) 15-MES-420 28) 15-STY-3863 

14) 15-MES-477 29) 15-STY-4341 

15) 15-MES-491 30) 15-MES-501 
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 Stads- och detaljplaner som ändras 
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KONSEKVENSER OCH ÖVERVÄGANDEN  
 

Fastighetsbildning 
 

Förutsättningar 

Idag styr tomtindelningsplanerna fastigheternas indelning i kvarteren. Det är inte möjligt att 

göra avsteg från en tomtindelningsplan vid ny fastighetsbildning. 

Planförslag och konsekvenser 

Upphävandet av tomtindelningsplanerna ger fastighetsägare en större frihet att köpa och 

sälja mark av intilliggande fastigheter och på så vis skapa större eller mindre fastigheter. Det 

är inte möjligt för en fastighetsägare att förändra fastighetens utformning hur som helst 

även utan tomtindelning. Vid en lantmäteriförrättning gällande fastighetsbildning ska 

Lantmäteriet göra en lämplighetsprövning där bland annat den nya fastighetens belägenhet, 

omfång och utformning ska prövas. 

Varken fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar eller kvartersnamn påverkas av 

upphävandet. Bebyggelse- och eventuella fastighetsbildningsbestämmelser i  

stads-/detaljplaner kommer även fortsättningsvis att gälla. 

 

 

MILJÖBEDÖMNING 
 

Förenlighet med Miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen ändring och upphävning av planerna. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 ska 

tillämpas. 

Sammantaget bedöms ändringen av stads- och detaljplanerna med en upphävning av 

tomtindelningsplanerna vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 

mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

 

Bedömning av miljöpåverkan 
Enligt PBL 4 kap 33b, 34 § samt MB 6 kap 3 § ska kommunen vid ändring och upphävning av 

en plan göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

I detta förslag till ändring av stads- och detaljplaner med ett upphävande av 

tomtindelningsplaner finns följande skäl till att inte gå vidare med en 

miljökonsekvensbeskrivning:  

• Ett genomförande av ändringen av stads- och detaljplanerna och upphävning av 

tomtindelningsplanerna påverkar inte ett Natura 2000-område 

• Ett genomförande av ändringen av stads- och detaljplanerna och upphävning av 

tomtindelningsplanerna påverkar inte negativt de nationella eller regionala miljö- och 

folkhälsomålen  
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• Det som föreslås kommer inte att medföra en betydande påverkan på miljön, människors 

hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser 

• En ändring av stads- och detaljplanerna och upphävande av tomtindelningsplanerna 

strider inte mot intentionerna i Melleruds kommuns översiktsplan från 2010 eller 

fördjupad översiktsplan över Melleruds tätort från1998. 

 

Mot bakgrund av ovanstående ställningstaganden bedöms genomförandet av ändringen och 

upphävningen inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram i detta planarbetet 

En strategisk miljöbedömningen av ändringen och upphävning behöver därmed inte 

genomföras och behov av att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning finns inte. 

 

Avvägningar enligt Miljöbalken 
 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap Miljöbalken 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 

inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i 

utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

 

Upphävningsförslagets påverkan:  

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar 

att överskridas inom eller i omkringliggande områden som berörs av aktuell ändring av 

stads- och detaljplaner och upphävning av tomtindelningsplaner. 

Riksintressen, 3 kap. Miljöbalken 

Sammantaget bedöms ändringen av stads- och detaljplanerna och upphävandet av 

tomtindelningsplanerna vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 

mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.  
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GENOMFÖRANDE 
 

Inledning 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska och ekonomiska åtgärder som 

behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av ändringen 

av stads- och detaljplanerna och upphävning av tomtindelningsplanerna i Melleruds 

kommun. 

 

Organisatoriska frågor 
 

Planförfarande 

Förslag till ändringen av stads- och detaljplaner och upphävande av samtliga 

tomtindelningsplaner i Melleruds kommun handläggs enligt reglerna för ett 

standardförfarande enligt PBL 2010:900. Samråd sker med kommunala organ, statliga 

myndigheter, intresseorganisationer samt berörda sakägare.  

De som har invändningar mot förslaget om ändringen och upphävandet ska lämna in 

skriftliga synpunkter under samrådstiden och/eller under granskningstiden. Om inga 

invändningar inkommer mot förslaget kan den antas. Ändringen av stads- och detaljplaner 

och upphävningen av tomtindelningsplanerna vinner laga kraft tre veckor efter 

antagandebeslutet. 

 

Tidplan 

Preliminär tidplan: Samråd:  nov  2019 

Granskning:  dec  2019 

Antagande:  jan  2020 

Laga kraft:  feb  2020 

 

Genomförandetid 

Ändringen av stads- och detaljplanerna och upphävandet av tomtindelningsplanerna får inte 

någon genomförandetid kopplad till sig. 

 

Ekonomiska frågor 
 

Planläggningskostnad 

Kostnader förenade med ändringen av stads- och detaljplanerna och upphävningen av 

tomtindelningsplanerna bekostas av Melleruds kommun. 

 

MEDVERKANDE 
Förslaget till ändringen av stads- och detaljplaner och upphävande av tomtindelningsplaner 

har upprättats inom Tillväxtenheten, Melleruds kommun, genom Kart-/GIS-ingenjör  

Jonas Söderqvist och Bygglovshandläggare Freddie Carlson.
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