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GRANSKNINGSUTLÅTANDE MED BYGGNADSNÄMNDENS 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Dnr: 2019.288.214 

Granskningshandling avseende  

ändring av Stads- och detaljplaner och upphävande av  

Samtliga tomindelningsplaner i Mellerud kommun 

Melleruds kommun, Västra Götalands län 

Tillväxtenheten har upprättat ett förslag för ändring av stads- och detaljplaner och 

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 granskning under tiden 2019-12-06 – 2020-01-07.  

Inkomna synpunkter sammanfattas och kommenteras nedan: 

 

Länsstyrelsen 

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

kända förhållanden att en ändring av stads- och detaljplaner och ett upphävande av 

tomtindelningsplaner så som föreslås inte kommer att prövas. 

Lantmäteriet har några kvarstående synpunkter angående förtydligande av ärendet i 

planbeskrivningen och på grundkartan, vilket fortsatt behöver beaktas innan ett 

antagande. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Lantmäteriet 

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

bland planhandlingarna 

Upphävandet av tomtindelningar ska rent formellt ske som en planändring. Planärendet 

avser alltså ändring av de olika stadsplaner som respektive tomtindelning hör till. Detta 

bör framgå tydligt, exempelvis i rubriceringen av planhandlingarna och planärendet, 

samt av planhandlingarna i övrigt. De stadsplaner som ändras bör därmed också 

uppräknas i planbeskrivningen under rubriken "Detaljplaner". Ett alternativ skulle kunna 

vara att komplettera planbeskrivningen med en illustration över vilka stadsplaner som 

berörs. 
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Vidare bör det tydliggöras att planbeskrivningen till ändringen utgör tillägg till 

planbeskrivning i respektive stadsplan. 

GRUNDKARTA 

Följande uppgifter saknas för grundkartan:  

- Teckenförklaring 

- Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen 

- Uppgifter om koordinatsystem 

 

Övriga frågor 

Lantmäteriet vill återigen påpeka vikten av att planändringens omfattning är noga 

utformad så att inga delar av tomtindelningarna lämnas utanför ändringen. Vid 

lantmäteriets granskning har endast stickprover gjorts och det har konstaterats att 

planområdet överensstämmer med tomtindelningarna. Lantmäteriet har inte gjort någon 

betäckande översyn men vill uppmana kommunen att noggrant se över detta innan 

planändringen antas. 

 

Byggnadsnämndens ställningstagande: 

Planförslaget ändras efter Lantmäteriets yttrande.  

 

 

Dalslands Miljö- & Energiförbund 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte yttrat sig över förslaget. 

 

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

Kommunstyrelsen, Melleruds kommun 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslag att ändra stads- och detaljplaner 

och 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, 21 januari 2020 

Med vänliga hälsningar  
 

Jonas Söderqvist 
Kart/GIS-ingenjör 

 


