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SAMRÅDSREDOGÖRELSE MED BYGGNADSNÄMNDENS 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Dnr: 2019.288.214 

Samrådshandling avseende upphävande av 

Samtliga tomindelningsplaner i Mellerud kommun  
Melleruds kommun, Västra Götalands län 
Tillväxtenheten har upprättat ett förslag för upphävande av samtliga 

tomtindelningsplaner i Melleruds kommun.  

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. 

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-11-06 – 2019-11-26.  

Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras nedan: 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett upphävande av tomtindelningsplaner så som föreslås inte 

kommer att prövas. 

Kommunen behöver beakta Lantmäteriets synpunkter angående plankarta och 

administrativ bestämmelse i plankartan 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet anses att följande punkter måste förbättras: Det finns inte någon plankarta 

bland planhandlingarna 

Enligt 4 kap 30 § PBL ska en detaljplan bestå av "en karta över det område som planen 

omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs". Utöver detta ska bl.a. 

en planbeskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. Det är endast 

plankartan med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, medan 

planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras. 
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Enligt Lantmäteriets uppfattning torde det därmed vara möjligt att göra om den 

nuvarande kartan till en formell plankarta.  

Det är vidare Lantmäteriet uppfattning att upphävandet av tomtindelningarna ska 

redovisas med en administrativ bestämmelse i plankartan. 

Övriga frågor 

Lantmäteriet vill lämna följande generella kommentar angående planförslaget: Det 

noteras att upphävandet på vissa platser endast omfattar delar av kvarteren. Det är 

mycket viktigt att planområdesgränser för den nya planen anpassas till 

fastighetsindelningsbestämmelserna så att de inte dras rakt igenom vad som är bestämt 

att bli en fastighet enligt äldre tomtindelning. Om så ändå görs är rättsläget oklart om 

vad som då gäller och det finns risk för problem vid framtida fastighetsbildning. Det är 

därför at största vikt att redovisningen i plankartan av de områden där tomtindelningarna 

upphävs är korrekt och att det inte är någon del av tomtindelningarna som lämnas 

utanför upphävandet.  

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

Planförslaget ändras efter Lantmäteriets yttrande.  

 

 

Dalslands Miljö- & Energiförbund 

Dalslands miljö- och energikontor har inte yttrat sig över förslaget. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott, Melleruds kommun 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslag att upphäva samtliga 

tomtindelningsplaner i Melleruds kommun. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte yttrat sig över förslaget. 

 

Kommentar: 

Noteras. 
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Fastighetsägare inom planområdena 

Inga yttranden har inkommit från fastighetsägare inom planområdena. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

MELLERUDS KOMMUN 

Med vänliga hälsningar  
 

Jonas Söderqvist 
Kart/GIS-ingenjör 

 


