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INLEDNING
En ändring av en detaljplan omfattar förändring eller borttagande av befintliga bestämmelser eller
införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt område. Det kan bara finnas en detaljplan
för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller
liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det innebär att ändringar görs i
den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.

Ändringen av stadsplan för Södra förstaden, 1380K-203, har tagits fram utifrån bestämmelserna i 
Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 samt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan. Planhandlingarna består av den ändrade stadsplanekartan för Södra förstaden, 1380K-203 
(1952-06-06) samt denna beskrivning av ändringen. 

SYFTE, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG
För fastigheten Bagaren 11 gäller fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen fastställda som 
tomtindelning T596, 1963-04-19. I samband med att äldre plan- och bygglagen (1987:10) ersattes 
av nya plan- och bygglagen (2010:900) den 2 maj 2011 övergick samtliga tomtindelningar till 
detaljplanebestämmelser (fastighetsindelningsbestämmelser) enligt 4 kap. 18 § plan- och bygglagen 
(2010:900). Det innebär att tomtindelningar idag är att betrakta som fastighetsindelningsbestämmelser 
och är således en del av gällande detaljplan.

För fastigheten Bagaren 11 gäller fastighetsindelningsbestämmelser, ursprungligen fastställda som
tomtindelning T596, 1963-04-19. I samband med att en ny detaljplan tas fram för del av fastigheten 
Bagaren 11 kommer en fastighetsreglering att behöva ske. Detta är inte möjligt enligt gällande 
tomtindelning, varför syftet med ändringen av stadsplanen för Södra förstaden därför är att upphäva 
gällande fastighetsindelningsbestämmelser för denna fastighet. 

Kommunen äger fastigheten Bagaren 11. 

MILJÖBEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas 
innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Undersökningen av betydande miljöpåverkan är den analys som leder fram till ställningstagandet om 
en miljöbedömning behöver göras eller inte. 

Ställningstagande
Detaljplanen strider inte emot intentionerna i kommuns översiktsplan, Framtidsplan 2050 och bedöms 
inte heller stå i konflikt med några riksintressen.

Ett genomförande av planen anses på grund av sin mycket ringa omfattning inte medföra betydande 
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför en 
miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättas.
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DET KÄNNS ONÖDIGT!DET KÄNNS ONÖDIGT!
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KONSEKVENSER AV PLANÄNDRING
Då fastighetsindelningsbestämmelserna upphör att gälla för fastigheten Bagaren 11 möjliggörs 
fastighetsreglering, vilket innebär att nuvarande kvartersstruktur kan komma att förändras gentemot 
idag. Ett upphävande av fastighetsindelningsbestämmelserna innebär i förlängningen att den befintliga, 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden som ligger på Bagaren 11 kan styckas av och säljas för att sedan 
rustas upp och hyras ut som bostäder för äldre. Fastighetsbildningsåtgärderna prövas vid ansökan om 
lantmäteriförrättning.

Samhällsutvecklingsavdelningen

Olof Selldén Frida Löfgren
planchef planarkitekt

Bagaren 11 - Utsnitt ur stadsplan för Södra förstaden, 1380K-203. Inom rödmarkerat område 
upphör fastighetsindelningsbestämmelserna att gälla.


