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PLANFÖRFARANDE 
Begränsat standardförfarande tillämpas enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900), vilket 
innebär att samrådsförslaget skriftligen ska godkännas av alla berörda parter. Förslaget sänds ut på 
samråd och efter ett godkännande kan den ändrade detaljplanen antas. 
 
 
 
 
Uppdrag 
 
 
 
 
           Samråd Godkännande         Antagande      Laga kraft 
 
 
 
 
 

Medverkande 
Sotenäs kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen: 
Handläggare: Plan och exploateringschef Amanda Jansson 
 
Plankonsult: 
Maria Jellbin Mansfield och Hilda Hallén,  
Radar arkitektur & planering AB 
 

 
 

Handlingar 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Plankarta 
 Befintlig Stadsplan, 14.GRA-8 
 Fastighetsförteckning, 2018-09-04  
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PLANENS SYFTE 
 
Syftet 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva tomtindelningen från 1962 (14-GRA-142) för 
fastigheterna Gravarne 1:279, 1:39 och del av Gravarne 3:1, då den hindrar möjlighet till 
fastighetsreglering. Tomtindelningen vann laga kraft den 31 juli 1962 men är inte genomförd.  
 
Fastigheterna ligger inom detaljplanen ”Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle” (14-
GRA-8), fastställd 1935-02-22, vars bestämmelser föreslås att fortsatt gälla.  
 
Bakgrund 
På fastigheterna Gravarne 1:279 och 1:39 finns idag en byggnad. Ägaren har för avsikt att dela byggnaden 
där det finns en naturlig delning. Fastigheterna omfattas av en tomtindelning från 1962 vilken utgör ett 
hinder för önskad fastighetsreglering. Fastighetsägaren inkom därför med ansökan om planbesked till 
Sotenäs kommun om att ändra detaljplanen och upphäva tomtindelningen för aktuella fastigheter. 
Kommunstyrelsen gav 2017-03-27 positivt planbesked (KS 2017/587 § 125). Planförslaget var utsänt på 
samråd mellan den 14:e september och 12:e oktober 2018. Inga synpunkter framfördes och planförslaget 
godkändes av alla berörda parter.  
 

PLANDATA 
 
Lägesbestämning och areal 
Planområdet ligger utmed Nygatan, nära korsningen med Brödkortsgatan, i Kungshamns tätort. Områdets 
areal är ca 615 m2. 
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Markägoförhållande 
Berörda fastigheter är Gravarne 1:279 och 1:39 som ägs av privat fastighetsägare samt del av Gravarne 
3:1 som ägs av Sotenäs kommun. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Stadsplan 
Planområdet omfattas av ”Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle” (14-GRA-8), fastställd 
1935-02-22. Stadsplanen anger för berörda fastigheter ”byggnadskvarter med friliggande eller 
sammankopplade byggnader”.  
 

 
Till vänster: del av ”Stadsplan för Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle” (14-GRA-8). Till höger: 
utdrag ur primärkartan 2017-08-30. Aktuellt område är markerat. 
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Tomtindelning 
Planområdet omfattas av en tomtindelning som vann laga kraft 31 juli 1962, ”Del av kvarteret 
Hantverkaren”, 14-GRA-142, se karta nedan. Tomtindelningen är inte genomförd.  

BEHOVSBEDÖMNING 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är att genomförandet av ändringen av detaljplanen 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan såsom avses i PBL (2010:900) 4 kap. 34§ eller MB 
(1998:808) 6 kap. 11§, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen (1998:905). 
En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Behovsbedömningen samråds 
med länsstyrelsen enligt 6§ MKB-förordningen, parallellt med detaljplanens samråd. 
 
 

FÖRUTSÄTTINGAR OCH KONSEKVENSER 
 
Bakgrund 
En tomtindelning bestämmer hur ett kvarter ska indelas i fastigheter/tomter. Enligt äldre lagstiftning var 
detta obligatoriskt för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter så som Gravarne. Då 
tomtindelningen inte får frångås är det inte möjligt att göra mindre justeringar i fastighetsindelningen. Från 
och med Plan och bygglagen 2010 bedöms tomtindelningen vara en bestämmelse tillhörande 
underliggande detaljplan, i det här fallet Stadsplanen för Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle 
(1935).  
 
Upphävandet av gällande tomtindelning berör fastigheterna Gravarne 1:279, 1:39 och del av Gravarne 3:1 
och möjliggör en ny fastighetsreglering där fastighetsgränsen mellan Gravarne 1:279 och 1:39 kan justeras 
utifrån en naturlig delning av byggnaden. Samtidigt möjliggörs att respektive fastighet utökas i sydväst till 
att innefatta kvartersmark som idag ligger inom Gravarne 3:1.  
 
Sotenäs kommuns bedömning är att upphävandet av tomtindelningen: 

 är förenlig med ÖP  
 inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
 inte kan antas ha betydande miljöpåverkan 
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Konsekvenser 
Upphävandet av tomtindelningen innebär ingen ändring av befintliga fastighetsgränser, 
fastighetsbeteckning eller kvartersnamn. Ny fastighetsbildning prövas genom lantmäteriförrättning i enlighet 
med fastighetsbildningslagen.  

 

Upphävande av tomtindelning 
 
Tomtindelningen upphör att gälla för Gravarne 1:279, 1:39 och del av 3:1. Bestämmelserna i ”Stadsplan för 
Gravarne och Bäckeviks municipalsamhälle” (14-GRA-8) fastställd 1935-02-22 fortsätter att gälla inom 
planområdet.  
 
Planbestämmelse 
Inom utpekat område (fastigheterna Gravarne 1:279, 1:39 och del av Gravarne 3:1) upphävs 
fastighetsindelningsbestämmelser i form av tomtindelning 14-GRA-142, fastställd 1962-07-31. 
 
 

GENOMFÖRANDE 
 
Tidplan 
- Samråd hösten 2018  
- Antagande vintern 2018 
- Laga kraft vintern 2018 
 
Genomförandetid 
En ändring av detaljplanen genom ett upphävande av tomtindelning innebär att tomtindelningen upphör att 
gälla och beslutet får ingen genomförandetid kopplat till sig.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Inga servitut eller andra fastighetsrättsliga frågor utöver upphävandet av tomtindelningen påverkas av 
planändringen.  
 
Fastighetsbildning sker genom ansökan om lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten.  
 
Tekniska frågor 
Inga tekniska frågor avseende VA, dagvatten, energiförsörjning, gata, el-, tele, eller optokablar påverkas av 
planändringen. 
 
Ekonomiska frågor  
Fastighetsägaren svarar för alla kostnader som föranleds av detaljplanens genomförande inom 
kvartersmark. 
 
 
 
För samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
Amanda Jansson   Maria Jellbin Mansfield 
Plan- och Exploateringschef   Planarkitekt, Radar arkitektur & planering AB 


