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1 Handlingar 

Upphävandet består av: 

 Register av tomtindelningar 

 Planbeskrivning (denna handling) 

För planprocessen finns dessutom: 

 Samrådsredogörelse (utarbetas efter samrådet) 

 Granskningsutlåtande (utarbetas efter granskningen) 

 Fastighetsförteckning 

2 Planens syfte och huvuddrag 

Huvudsyftet är att ta bord äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte 
längre behövs. Numera benämns tomtindelningar som fastighetsplaner men 
kommer i samband med detta upphävande benämnas som tomtindelningar då 
alla aktuella tomtindelningar gjordes när de fortfarande kallades tomtindelning. 
Upphävandet innebär förändringar vid fastighetsbildning och framtida byg-
gande underlättas samt att administrationen vid ny planläggning minskar. 

3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap miljöbalken 

Planförslaget är förenligt med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden. Vissa av fastigheterna som berörs 
av tomtindelningar ligger inom riksintresseområden. Upphävandet av tomtin-
delningar bedöms inte påverka dessa riksintressen. 

4 Plandata 

4.1 Lägesbestämning 

Aktuella tomtindelningar som berörs av förslaget är belägna i Ludvika eller i 
närheten av Ludvika tätort. 

4.2 Markägoförhållanden 

Majoriteten av de fastigheter som berörs av tomtindelningarna är i privat ägo. 
Se även 7.1.1. 

5 Tidigare ställningstaganden 

5.1 Översiktliga planer 

Översiktsplanen, laga kraft den 25 september 2013, anger inget särskilt angå-
ende tomtindelningar. 
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5.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Tomtindelningarna ligger inom detaljplanelagt område. De flesta tomtindel-
ningar ligger inom område utpekat som Bostäder i detaljplan. 

5.3 Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan. De föränd-
ringar som upphävandet medför bedöms inte medföra betydande miljöpåver-
kan. Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL bedömdes inte behövas. 
Det är betydande miljöpåverkan1 som utlöser MKB-kravet. 

 Tomtindelningarna som upphävs berör fastigheter där markanvänd-
ningen motsvarar vad gällande detaljplan för fastigheten har för mar-
kanvändningsbestämmelse. Därför går det att förutse vad det kan bli för 
typ av markanvändning även vid förändringar av fastighetsgränserna 
och det bedöms därför inte ha betydande miljöpåverkan  

 Berörda fastigheter ligger inom detaljplanelagt område som styr mar-
kanvändningen och därav går det inte att bygga verksamheter som kan 
ha betydande miljöpåverkan utan att det redan har prövats i detaljplane-
skedet 

5.4 Kommunala beslut i övrigt 

Då upphävandet av tomtindelningar är en process Ludvika kommun själva vill 
genomföra bedöms inget planbesked behövas. Planarbetet påbörjades den 21 
augusti 2018. 

5.5 Barnperspektiv 

Upphävande av tomtindelningar bedöms inte ha någon påverkan gällande barn-

perspektivet. 

5.6 Konsekvenser och överväganden 

Upphävandet av tomtindelningsplaner ger en större frihet för fastighetsägare att 
köpa/sälja mark av intilliggande fastigheter och på så vis skapa större eller 
mindre fastigheter. Detta kan bli negativt om någon börjar köpa upp grannfas-
tigheter och kvarteren på så vis glesas ur. Dock är det inte möjligt för en fastig-
hetsägare att förändra fastighetens utformning hur som helst även utan tomtin-
delning. Detta då Lantmäteriet genomför vid fastighetsbildning en lämplighets-
prövning där bland annat den nya fastighetens belägenhet, omfång och utform-
ning prövas. 

Varken fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar eller kvartersnamn påverkas av 

förslaget. Inte heller villkor för taxeringsuppgifter påverkas. För de fastighets-

planer som inte berörs av upphävandet gäller samma bestämmelser som innan. 

                                                 

1 Betydande miljöpåverkan är 1 stor påverkan på ett mindre område eller 2 storskalig påverkan 
eller 3 kumulativ påverkan som leder till 1 eller 2 
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Bebyggelsen och eventuella fastighetsbildningsåtgärder regleras även i fortsätt-

ningen genom detaljplaner. 

6 Genomförande 

6.1 Fastighetsrättsliga frågor 

6.1.1 Ingående fastigheter och markägoförhållande 

Majoriteten av berörda fastigheter ägs av privata fastighetsägare. Ludvika kom-
mun är ägare av flera berörda fastigheter. 

6.2 Organisatoriska frågor 

6.2.1 Planförfarande 

Planarbetet hanteras enligt reglerna för standardförfarande. 

6.2.2 Genomförandetid 

Enligt 5 kap 5§ plan- och bygglagen (PBL) skall anges en genom- 
förandetid inom vilken detaljplanen skall vara genomförd. 
 
För denna plan föreslås en genomförandetid av fem (5) år. 

6.3 Ekonomiska frågor 

Processen med upphävande av tomtindelningar bekostas av Ludvika kommun. 

6.4 Tidplan 

Samråd – vinter/vår 2019 

Granskning – sommar/höst 2019 

Antagande – höst/vinter 2019 

7 Medverkande tjänstemän 

Upphävandet har upprättats av planeringsenheten. Kontakter har under planar-
betets gång tagits med övriga kommunala förvaltningar och enheter.  

 

 

Louise Nordström Joel Lidholm 
planeringschef samhällsplanerare – handläggare 


