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Planändringens bakgrund och syfte 
Den 5:e mars 2021 inkom en ansökan om planbesked från fastighetsägaren 

till Sparven 13. Skälet till ansökan var att fastighetsägaren önskar upphäva 

två tomtindelningar inom kvarteret Sparven och på så sätt möjliggöra 

önskad fastighetsbildning inom kvarteret. Tomtindelningarna omfattar 

fastigheterna Sparven 1, 12 och 13. Beslut om positivt planbesked fattades 

av samhällsbyggnadsnämnden den 23:e mars 2021, § 29. 

 

En tomtindelning reglerar ett kvarters indelning i tomter (fastigheter) och 

upprättades vid sidan av en stadsplan. Det var obligatoriskt att upprätta en 

tomtindelning inom ett stadsplanelagt område för att få bilda fastigheter. En 

tomtindelning har idag sin motsvarighet i fastighetsindelnings-

bestämmelserna i 4 kap. 18 § plan- och bygglagen (PBL). Tomtindelningar 

gäller därför idag som detaljplanebestämmelser, vilket innebär att 

fastighetsbildning inte får ske i strid mot dem. För att ändra eller upphäva en 

tomtindelning krävs således en ändring av stadsplanen. 

 

Syftet med planändringen är att upphäva tomtindelningarna Tomtindelning 

av kvarteret Sparven, 05-ÖDS-189/1950 och Tomtindelning för del av 

kvarteret Sparven, 05-ÖDS-284/1957. Upphävandet krävs för att kunna 

genomföra önskad fastighetsbildning inom kvarteret Sparven. 

Lagakraft handlingar 

Planhandlingar 
 Plan- och genomförandebeskrivning med illustrationer inkl. 

undersökning av betydande miljöpåverkan 

 Samrådsredogörelse 

 Fastighetsförteckning 

 

Övriga handlingar 
 Plankarta – Stadsplan för nordöstra delen av Ödeshögs samhälle, 

05-ÖDS-322 

 Planbeskrivning – Stadsplan för nordöstra delen av Ödeshögs 

samhälle, 05-ÖDS-322 

 Tomtindelning – Tomtindelning av kvarteret Sparven,  

05-ÖDS-189/1950 

 Tomtindelning – Tomtindelning för del av kvarteret Sparven,  

05-ÖDS-284/1957 

Planprocessen 
Planförslaget handläggs genom ett förenklat förfarande enligt 5 kap. 38 c § 

PBL då det handlar om att ta bort en planbestämmelse som anges i 4 kap. 18 

§ PBL andra stycket punkt 1. Förslaget har sänts ut till en begränsad 

sakägarkrets. Förslaget har sänts ut till berörda myndigheter samt de 

fastighetsägare som omfattas av de aktuella tomtindelningarna. Varken 

samrådstid eller samrådets utförande är reglerat i lag utan kan anpassas 

utifrån ärendet, 5 kap. 11 och 38 c §§ PBL. På grund av den begränsade 
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sakägarkretsen och att åtgärden inte bedöms leda till någon betydande 

påverkan, sattes samrådstiden till 3 veckor. 

 

Förslaget gick direkt till antagande hos samhällsbyggnadsnämnden efter 

samrådet då inga betydande synpunkter inkom. Inkomna synpunkter har 

sammanställts i en samrådsredogörelse. Ändringen av stadsplanen vinner 

laga kraft tidigast tre veckor efter beslutet om ändringen, 13 kap. 16 § PBL. 

Plandata 

Lägesbestämning, avgränsning 
Planområdet är beläget i norra delen av Ödeshögs tätort inom kvarteret 

Sparven. 

Areal 
Området som planändringen avser är ca 1,8 hektar. 

Markägoförhållande 
Fastigheterna Sparven 1 och 12 ägs av två olika aktiebolag och Sparven 13 

ägs av en privatperson.  

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I den gällande översiktsplanen från 2020, Översiktsplan – 6000 invånare, är 

området utpekat för verksamheter. 

Stadsplan 
I den gällande stadsplanen från 1963, Stadsplan för nordöstra delen av 

Ödeshögs samhälle, 05-ÖDS-322, är området planlagt för 

småindustriändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag från stadsplanen för nordöstra delen av Ödeshögs samhälle, från år 1963. 
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Tomtindelningar 
För det aktuella området gäller två tomtindelningar, Tomtindelning av 

kvarteret Sparven, 05-ÖDS-189/1950 från 1950 och Tomtindelning för del 

av kvarteret Sparven, 05-ÖDS-284/1957 från 1957. 

 

 

Översiktskarta över de två tomtindelningarna. 

 

De nuvarande uppgifterna i fastighetsregistret anger att Sparven 1 omfattas 

av tomtindelningen från 1950 och att Sparven 12 och 13 omfattas av 

tomtindelningen från 1957. Dessa uppgifter är felaktiga då Sparven 1 och 13 

omfattas av tomtindelningen från 1950 och att endast Sparven 12 omfattas 

av tomtindelningen från 1957.  
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Tomtindelning av kvarteret Sparven, från år 1950. 

 

 

 

Tomtindelning för del av kvarteret Sparven, från år 1957. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När kommunen upprättar eller ändrar en detaljplan ska kommunen bedöma 

om planens genomförande kan antas medföra risk för betydande 

miljöpåverkan. För att avgöra detta görs en undersökning enligt 6 kap. 6 § 

miljöbalken (MB). I undersökningen identifieras de omständigheter som 

talar för eller emot en betydande miljöpåverkan med utgångspunkt i 

miljöbedömningsförordningen 5 §.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Planändringen avser upphäva de fastighetsindelningsbestämmelser som idag 

gäller för fastigheterna inom området. I övrigt fortsätter stadsplanen att gälla 

oförändrat. Som en följd av denna ändring kan fastigheterna inom området 

ny- eller ombildas genom fastighetsbildning. Detta bedöms dock ge en 

mycket begränsad påverkan på miljön då byggrätterna förblir desamma och 

stadsplanen förblir oförändrad i övrigt. 

 

Med utgångspunkt i miljöbedömningsförordningen 5 § finns det inte några 

omständigheter som talar för att planändringens genomförande innebär risk 

för betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar även kommunens 

bedömning i deras samrådsyttrande. En miljökonsekvensbeskrivning enligt 

6 kap. 11 § MB behöver därför inte upprättas.  

Planens genomförande 
 

Genomförandetid 

Stadsplanen har ingen genomförandetid kvar. Ett borttagande av 

tomtindelningarna innebär att fastighetsindelningsbestämmelserna upphör 

att gälla direkt och beslutet får därför ingen genomförandetid kopplat till 

sig. 

 

Tidplan 

Tomtindelningarnas upphävande bedöms vara färdigt när beslutet om 

ändringen av stadsplanen vinner laga kraft, det vill säga i maj månad 2021. 

 

Fastighetsbildning 

I och med upphävandet av tomtindelningarna ges det möjlighet till 

fastighetsbildning inom området där fastigheter kan ny- eller ombildas. 

Fastighetsbildning får dock inte ske i strid mot gällande stadsplan.  

Planekonomi 
Kostnaden för upphävandet av tomtindelningarna debiteras sökande enligt 

undertecknat planavtal.  

 

Medverkande tjänstemän 
David Svensson, Mark- och exploateringsingenjör, Ödeshögs kommun. 

 


