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Handlingar 

Planförslaget består av följande handlingar: 
 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Tillägg till plankarta, tillägg till planbeskrivning och tillägg till planbestämmelser 

• Fastighetsförteckning (2022-07-27) 

 

1. Sammanfattning 

Genom byggnadslagen (1947:385), vilken är upphävd, kunde områden förses med 

tomtindelningar. Syftet med denna reglering var att fastställa indelning av mark i 

tomter/fastigheter genom kvarter. Detta gjordes i samband med upprättande av 

stadsplaner. Stadsplaner har ersatts och gäller fr.o.m. 2011 som detaljplaner. 

 

Tomtindelningar kan utgöra hinder för nya fastighetsbildningar eftersom 

regleringen inte får frångås enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Gällande 

detaljplan (1780K-47/1981) som innehar tomtindelningar förhindrar önskvärd 

delning av fastigheten Muraren 7 och 8 vilket föranlett begäran om upphävande av 

tomtindelningen. Upphävande av tomtindelningen innebär ingen övrig förändring. 

Befintlig detaljplan gäller fortsatt med samma regleringar bortsett från 

upphävandet. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen beslutade att genomföra upphävande av 

tomtindelningen för fastigheterna Muraren 7 och 8. 

 

 

2. Inledning 

Bakgrund 

Fastighetsägarna avser att förändra fastighetsindelningen för fastigheterna 

Muraren 7 och 8. De önska ändra gränsdragningen så den mer överensstämmer 

med användandet av marken. Fastigheterna omfattas av tomtindelning och det 

krävs ett upphävande av tomtindelningen för att genomföra fastighetsregleringen. 

Syfte och huvuddrag 

Syfte 

Ändring av detaljplanen syftar till att upphäva tomtindelning för del av befintlig 

detaljplan, inom Muraren 7 och 8. Detta för att möjliggöra en fastighetsreglering. 

Planprocessen 

Planarbetet handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

Det förenklade förfarandet kan användas enbart för att ta bort gällande 

bestämmelser. Borttagandet innebär att bestämmelserna upphör att gälla. Beslutet 

har ingen genomförandetid kopplat till sig. Att genomförandetiden för gällande plan 

har löpt ut stärker val av förfarande. 
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Processen för förenklat förfarande är lika som vid begränsat förfarande, vilket 

bilden nedan illustrerar. Det förenklade förfarandet innebär att beslut om ändring 

normalt kan tas direkt efter samrådet. Undantaget är om förslaget ändras 

väsentligt, då krävs granskning innan beslut. Beslut om ändring sker i 

stadsbyggnadsnämnden, efter att samrådsredogörelse upprättats och skickats till 

berörda. 

 

 

Planprocessen för förenklat förfarande 

 

3. Plandata 

Geografiskt läge och markägoförhållanden 

Området är beläget i Karlstads kommun, en knapp kilometer sydväst om Stora Torget. 

Fastigheten Muraren 7 ägs av Bostadsrättsföreningen Muraren 7 och fastigheten 

Muraren 8 ägs av Karlstads kommun med tomträtt för Karlstads Bostads AB. 

 

Röd markering illustrerar aktuellt område 
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4. Tidigare ställningstagande 

Kommunala planer och program 

Gällande översiktsplan 

Översiktsplan (2012) medger sammanhållen bebyggelse och detaljplan för 

området medger mark för bostadsändamål. Upphävande av tomtindelning  

bedöms inte strida mot översiktsplan. 

Gällande detaljplaner 

För aktuellt område gäller stadsplan 1780K-47/1981, Förslag till ändrad stadsplan 

för kv. Timmermannen och Montören m fl i Karlstad, laga kraft 1981. 

Del av planen omfattas av tomtindelning för kvarteret Muraren inom stadsdelen 

Kvarnberget.  

Stadsplanen medger bostäder som uppförs i flerbostadshus. Våningsantalet är 

satt till nio (IX). 

 
           Utdrag från gällande stadsplan, 1780K-47/1981 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Upphävande av tomtindelning innebär endast en administrativ förändring. 

Kommunen bedömer att upphävande av tomtindelningen inte kan antas medföra 

någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken. 
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5. Förutsättningar och förändringar 

En detaljplan består av juridiskt bindande plankarta och en planbeskrivning. 

Ändring av detaljplan innebär borttagande av befintliga bestämmelser eller 

införande av nya inom redan detaljplanelagt område. I detta fall berörs gällande 

plan av borttagande av administrativ bestämmelse, upphävande av tomtindelning. 

Gällande tomtindelning 

Tomtindelning gäller för kvarteret Muraren (1780K-203/1959), fastställandedatum  

23 september 1959.  

. 

Karta över fastigheterna Muraren 7 och 8 med gällande tomtindelning markerad 

 

Föreslagen ändring 

Befintlig tomtindelning för Muraren 7 och 8 upphävs. Rödmarkerad linje symboliserar 

gräns inom vilken tomtindelningen ska upphävas. Efter att upphävandet vunnit laga 

kraft är fastighetsreglering möjlig att genomföra lantmäteriförrättning. 

Inga övriga förändringar avses och nuvarande regleringar kommer fortsatt gälla för 

området   genom stadsplan 1780K-47/1981. 
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6. Planens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Planläggningsarbetets tidsplan 

Samråd…………………………… tredje kvartalet 2022 

Antagande SBN…………………..fjärde kvartalet 2022 

Laga kraft………………………….fjärde kvartalet 2022 
 

Fastighetsfrågor 

Upphävande av tomtindelningen möjliggör genomförande av fastighetsreglering. 

Gällande fastighetsindelningsbestämmelser fastställda som Kv. Muraren (1780K-

203/1959)    fastställandedatum 23 september 1959 upphävs genom denna ändring. 

 

Fastighetsreglering sker genom lantmäteriförrättning hos lantmäterimyndigheten. 

Lantmäteriförrättning är ännu inte sökt. I frågor som prövas i 

fastighetsbildningsärendet är endast de direkt berörda fastighetsägarna sakägare.  

 

Ekonomiska frågor 

Planavgift 

Kostnad för planarbetet tas ut efter kommunens Plan- och bygglovtaxa som 

fastställdes av kommunfullmäktige den 19 december 2019. 

 
Avgiften tas ut innan planändringen tas upp i stadsbyggnadsnämnden för 

antagande. 

 

Genomförandetid 

Förenklat förfarande för upphävande av tomtindelningar är inte kopplat till någon 

genomförandetid. 

 

 
Medverkande kommunala tjänstemän 

 
 

………………………………. ………………………………… 

Jonas Zetterberg 

planchef 

Lena Prieditis 

plantekniker 

 
 
 
 
 
 
 

 


