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PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
2021-07-14 

SAMRÅDSHANDLING 
ENKELT FÖRFARANDE 

KS KF/2021:93 - 210 
  

 
 
 
 

Upphävande av del av tomtindelningsplan 
kvarteret nr X(tio) Klyfvaren inom lägenheten 
Fiskarelyckan nr 1 i Lomma municipalsamhälle 
beträffande Lomma 35:51, Lomma 35:2 och en del 
av Lomma 34:1 i Lomma, Lomma kommun 
 
 
 
 
 

 
 

Del av tomtindelningsplanen som upphävs är markerad i l jusblå streckad linje. Underliggande stadsplan, 
inklusive gällande planbestämmelser, påverkas inte i övrigt av upphävandet. Tomtindelningsplanen upphävs för 
de delar som omfattas av Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m inom Lomma Köping, 
Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01. Fastigheterna som påverkas av upphävningen är Lomma 35:51; Lomma 
35:52 och del av Lomma 34:1. 
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen hör följande handlingar: 
• Plankarta ersätts med tomtindelningen utsatt på karta, se framsida Plan- och 
genomförandebeskrivning (denna handling) 
• Planbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 

 
 
 
 

PLANPROCESSEN 
Planförslaget handläggs med ändring av detaljplan genom 
förenklat ändringsförfarande (5 kap. 38c § PBL). 
 
Beslut om uppdrag gavs 2021-05-19 av Kommunstyrelsen. 
Efter taget beslut sänds förslaget ut till en begränsad 
sakägarkrets, d.v.s. sakägare inom planområdet samt berörda 
myndigheter.  
 
Varken samrådstid eller samrådets utförande är reglerat i lag 
utan ska anpassas utifrån ärendet (5 kap. 11, 38c § PBL). På 
grund av ytterst begränsad sakägarkrets samt att åtgärden inte 
bedöms leda till någon betydlig påverkan - så sätts därför 
samrådstiden till 2 veckor. Sakägare ges möjlighet till samråd 
under utsatt telefontid under samrådet. Inkomna synpunkter 
summeras i en samrådsredogörelse. 
 
Om inga betydande synpunkter inkommer, går förslaget direkt 
mot antagande av Kommunfullmäktige efter samråd. 
Ändringen av detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter 
beslut om antagande (5 kap. 38c § PBL). 
 

 
Diagrammet visar planprocessen för förenklat förfarande, vi befinner oss i 
skede samråd. 
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PLANBESKRIVNING 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet är att upphäva den del av tomtindelningsplanen som 
gäller för fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:52 och en del 
av Lomma 34:1 för att möjliggöra en fastighetsreglering i 
enlighet med den senare antagna stadsplanen ”Förslag till 
ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m inom 
Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01 
 
 
Borttagandet av del av tomtindelning, görs då tomtindelningen 
förhindrar fastighetsreglering i enlighet med gällande 
stadsplan för Lomma 35:51. Även fastigheten Lomma 35:52 tas 
med då samma problem även föreligger för den fastigheten, 
fast där har en reglering i enlighet med stads/detaljplanen 
redan skett. Boverket rekommenderar att fastighetsindelning 
m.m. som bestämmelse tas bort när tillfälle ges då det inte 
längre fyller sitt syfte. 
 
Upphävande av tomtindelningsplanen för del av Lomma 35:51, 
Lomma 35:52 och en del av Lomma 34:1 bedöms inte leda till 
betydande miljöpåverkan. Området regleras fortfarande i 
enlighet med kommunens vilja genom kvarvarande stadsplan 
och dess planbestämmelser.  
 

 
 
Karta över område som upphävs samt nytt område som flyttas från 
fastigheten Lomma 34:1 till fastigheten Lomma 35:51. Grön streckad linje 
visar för vilket tomtindelningsplanen upphävs. Gul markering visar område 
som förflyttas till fastighet Lomma 35:51.  
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PLANDATA 
 
Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 19 maj 
2021 § 68. 
 
Fastigheten Lomma 35:51 ligger i Lomma tätort, längs med 
Kraftgatan, se orienteringskarta nedanför. Fastigheten är idag 
1093 kvm. 
 
Norr om Lomma 35:51 angränsar fastigheten Lomma 35:50. I 
västlig och sydvästlig angränsning ligger fastigheten Lomma 
35:52 som ligger längs med Skolgatan. Öster om området löper 
Kraftgatan som tillhör den kommunala gatufastigheten Lomma 
34:1. 
 
Upphävandet berör område som omfattas av stadsplanen 
”Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m 
inom Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01. 
 
Berörd tomtindelningsplan har lantmäteriaktnummer 12-LOS-
2, och vann laga kraft 1919-02-13. Tomtindelningen berör 
kvarteret nr X Klyfvaren inom lägenheten Fiskarelyckan nr 1. 
Handlingarna tar inte upp frågan om genomförande tid men då 
det är över 50 år sedan så bedöms genomförandetiden 
utgången. 
 
 

 
 
Orienteringskarta, blå cirkel visar planområdets placering i Lomma. 
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Markägare 
Lomma 35:51 är privatägd.  
Lomma 35:52 är privatägd. 
Lomma 34:1 är kommunalt ägd (gatufastighet). 
 

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Översiktsplan 
Upphävandet av en del av tomtindelningsplanen innebär  en så 
pass litet förändring, att kommunen bedömer att det inte kan 
gå emot gällande översiktsplan, antagen 2010. 
 
Befintliga fastigheter 
Området består av fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:52 
och en del av Lomma 34:1 fastigheten berörs av en 
tomtindelningsplan. 
 
Övriga förutsättningar 
Inga byggrättsmässiga förändringar sker genom upphävandet 
av tomtindelningsplanen för berört område varför övriga 
förutsättningar ej behandlas.  
 

PLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
 
Planområdet 
Upphävande av tomtindelning innebär att en del av tomtplan 
för kvarteret nr X Klyfvaren upphävs. Detta medför inga 
ytterligare rättigheter utan möjliggör endast för 
fastighetsreglering i enlighet med stadsplanen som vann laga 
kraft 1957-10-01 då fastighetsregleringar inte får strida mot 
tomtindelningar. 
 
Eventuell fastighetsreglering och dess frågor prövas av 
Lantmäteriet. Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 
undanröjer ett hinder för fastighetsregleringen. 
 
Konsekvensen av fastighetsregleringen är att en del av 
fastigheten 34:1 kan överföras till fastigheten Lomma 35:51 
genom fastighetsreglering, i enlighet med stadsplanen för del 
av KV. Rodret, laga kraft 1957-10-01. 
 
Den omgivande miljön 
Då upphävandet endast berör en del av en tomtindelningsplan 
får ändringen i detaljplan ingen innebörd för omgivande miljö. 
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Omgivande miljö fortsätter hanteras utifrån gällande 
detaljplan som har hanterat samtliga frågor i dess tidigare 
prövning. 
 
Om Fastighetsregleringen skulle leda till konsekvenser för 
omgivande miljö så hanteras detta av Lantmäteriets prövning 
utifrån gällande detaljplan dvs. exklusive tomtindelningen och 
andra fastighetsregleringsregler. 
  
Miljökonsekvenser 
Behovsbedömningen, se bifogad miljökonsekvensbedömning 
längst bak i handlingen. Planförslaget bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan. 
 
Bedömning av miljöpåverkan 
Kommunens ställningstagande är att genomförandet av 
upphävandet av en del av tomtindelningen, inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning är därför inte nödvändig. Ställningstagandet 
att detaljplanen inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan grundar sig i att ändringens konsekvens är starkt 
avgränsad. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Organisatoriska-, tekniska och ekonomiska 
genomförandefrågor 
Mark- och exploateringsenheten ska stå för kostnader för 
upphävande av tomtindelningsplan. Fastighetsägaren för 
Lomma 35:51 står för kommande kostnader för 
fastighetsregleringen hos Lantmäteriet. 
 
Fastighetsägare för Lomma 35:51 ansvarar för att 
fastighetsregleringen aktualiseras hos Lantmäteriet. 
Övriga genomförandefrågor för underliggande detaljplaner är 
genomförda och påverkas inte. 
 
Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser 
Tomtindelning för fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:2 och 
en del av Lomma 34:1 upphävs så att del av fastigheten 
Lomma 34:1 kan överföras till fastigheten Lomma 35:51 i 
kommande fastighetsreglering.  
 
Inga andra fastighetsrättsliga genomförandefrågor eller 
konsekvenser föreslås. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Utöver själva upphävandet av en del av tomtindelningsplanen 
så finns inga genomförandefrågor. Då del av 
tomtindelningsplanen upphävs så finns ingen genomförandetid 
för upphävandet. 
 

MEDVERKANDE 
Grace Wetterlund har tagit fram samtliga planhandlingar. 
Peter Hultin, Planarkitekt, John Wadbro, Planarkitekt och 
Urban Linse, Mark- och exploateringsingenjör har kontrollerat 
och godkänt samtliga handlingar. 
 
 
 
 
 
 
 
PLANERINGSAVDELNINGEN 
 
 
Magnus Runesson  Grace Wetterlund 
Förvaltningschef samhällsbyggnad           Planarkitekt 
t.f. Planeringschef   



Bedömning av påverkan omfattar effekter både inom och utanför  planområdet.

I vilken utsträckning påverkar planens genomförande följande:

1. Påverkan på lagstiftade skydd Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Riksintressen: 3, 4 kap MB (hushållning av mark och vatten) x
5 kap MB - om miljökvalitetsnormerna för mark, luft och vatten x
7 kap MB, Natura 2000, natur- eller kulturreservat, biotop- eller strandskydd, 
skyddsområde för vattentäkt x
Landskapsbildsskydd x

2. Biologisk mångfald/växt- och djurliv Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Natura 2000-område x
Naturreservat x
Nyckelbiotop/biotopskydd x
Växt- eller djurskyddsområde x
Vegetation (minskning eller införande av ny växtart) x
Grönområden x
Ekologiska korridorer/barriärer x
Fiske/musselvatten x
Riksintresse för naturvården x
Riksintresse för kustzonen x
Rödlistade eller fridlysta arter x
Andra unika, sällsynta eller hotade växt- eller djurarter x
Djurliv (förändring av sammansättning eller antal) x
Strandskydd x
Naturminne x

3. Fysiska förutsättningar Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Kommunikationer x
Risk (radon, strålning, allergener, farligt gods/verksamheter, översvämning, 
förorenade områden)

x

Buller x
Vibrationer x
Ljus x
Djurhållning x
Trafiksäkerhet x

4. Sociala aspekter Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Samspel och möten x
Rörelsefrihet x
Vardagsliv x
Fritidsliv x
Delaktighet x
Närmiljö x
Arbetstillfällen x
Service x

5. Mark Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Risk för ras, skred eller sättningar x
Erosion x
Föroreningar x
Geologi x
Översvämningsrisk x
Jord- och skogsbruk x

6. Vatten Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Vatten x
Dagvatten x
Skyddsområde vattentäkt x
Förorening av vatten x

7. Luft Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Luft x
Emissioner x
Lukt x

8. Klimatfaktorer Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Klimataspekt, klimatanpassning x
Vindförhållanden x
Solförhållanden x
Luftfuktighet x
Temperatur x

1. Påverkar planen ett Natura 2000-område så att tillstånd krävs enligt MB 7 kap 28a §? Om "ja" - planen innebär betydande 
miljöpåverkan -> miljöbedömning ska alltid göras.
2. Sätter planen ramarna för kommande tillståndsprövning av verksamheter som räknas upp i bilaga 1 i MKB-förordningen 
1998:905?
3. Innebär planens genomförande betydande miljöpåverkan? (Bedömning från fall till fall utifrån checklistan nedan, stöd för 
bedömningen finns i kriterier i bilaga 2 och 4 i MKB-förordningen 1998:905.

Sannolik negativ påverkan

Avstämt ÅÅ-MM-DD, vid avstämningen deltog planhandläggare  (föredragande), miljöstrateg , miljöinspektör

Undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplan fgh 00:00 i Tätort, Lomma kommun

Ja

Ja Nej

Ja Nej

Nej



9. Landskap Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Landskapsbild x
In- och utblickar x
Historiska samband x
Opåverkade områden x

10. Kulturmiljö Ingen Liten Måttlig Stor Påverkan - motivering Övrig information
Fornlämningar/fornminnen x
Kulturreservat x
Kulturmiljöprogram x
Byggnadsminne x
Kulturhistoriskt betydelsefulla områden/landskap x
Riksintresse x

Utvärdering Ja Nej Påverkan - motivering Övrig information
Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan olika intressen? x
Inverkar förslaget på andra planer eller programs miljöpåverkan? x
Är det sannolikt att allvarliga negativa effekter uppkommer? x
Är osäkerheten av bedömningen av effekter stor? x
Är effekterna ofta inträffande, varaktiga eller irreversibla? x
Innebär ett genomförande av planen att kumulativa miljöeffekter uppstår? x

Behovsbedömning Ja Nej Påverkan - motivering Övrig information
Kan ett genomförande av planen innebära en betydande påverkan på miljön, 
hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser? Behövs en 
miljöbedömning? x
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