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Inledning 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva gällande 

fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelningar, för de berörda 

fastigheterna Lingonet 1, Lingonet 2, Lingonet 3 samt Lingonet 4 i syfte att 

möjliggöra genomförande av fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.  

Planförfarande 

Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess 

lydelse efter 1 januari 2015.  

Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som 

anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det 

innefattar planbestämmelser som avser: 

• hur området ska vara indelat i fastigheter, och 

• de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska 

bildas, ändras eller upphävas. 

 

Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att 

det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande 

bestämmelser i: 

• tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och 

• fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10). 

• Övriga planbestämmelser som kan beslutas enligt 4 kap. 18 § PBL kan 

inte tas bort med förenklat förfarande.  

Ett förenklat förfarande kan endast tillämpas när genomförandetiden gått ut och 

om ändringen är: 

• förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande över 

översiktsplanen, 

• inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse, och 

• inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

Det förenklade förfarandet är enbart till för att ta bort gällande bestämmelser och 

är inte tillämpbart vid införande av nya eller omformulering av befintliga 

bestämmelser. Ett borttagande innebär att bestämmelserna upphör att gälla och 

beslutet får ingen genomförandetid kopplat till sig. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut, och denna ändring av 

detaljplanen bedöms sakna intresse för en bredare allmänhet och är förenlig med 

översiktsplanen samt länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen. 
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Genomförandet bedöms inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sammantaget innebär detta att det finns förutsättningar för förenklat förfarande. 

 

Handlingar 

Detaljplanen består av: 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Bedömning om miljöpåverkan 

Medverkande 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan-, och markfrågor 

 

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2019 (SBN § 

115). Beslutet vann laga kraft den 24 oktober 2019. 

Fastighetsplan och tomtindelnings syfte  

Syftet med en fastighetsplan eller tomtindelning är att bestämma hur kvartersmark 

ska delas in i tomter. En fastighetsplan eller tomtindelning var tidigare 

obligatorisk att upprätta för att kunna bilda särskilda fastigheter inom 

stadsplanelagda eller detaljplanelagda kvarter. Eftersom fastighetsplaner och 

tomtindelningar i många fall är äldre än idag gällande stadsplaner och 

detaljplaner, kan en fastighetsplan eller tomtindelning vara ett hinder för den som 

söker bygglov i samband med till-, och nybyggnad, eller vid genomförande av 

fastighetsbildning inom ett kvarter.  

 
Idag är fastighetsindelningar inte obligatoriskt, utan kan användas för att bevara 

en viss kvartersstruktur, som till exempel har en betydelse för en kulturmiljö. På 

grund av att det inte längre är obligatoriskt kan äldre tomtindelningar och 

fastighetsplaner upphävas för att möjliggöra nya fastighetsbildningar.  

Förutsättningar 

Plandata 

Det aktuella området är beläget i Köpings tätort, norr om Furuvägen, söder om 

Ringvägen och väster om Dybecksgatan, ca två km norr om järnvägsstationen. 

Fastigheternas nuvarande användning är bostäder och handel. Aktuellt 

planområde utgör ett område som är ca 37 200 m2 stort. Marken inom berört 

område är privatägd.  



Dnr 284/2019            5 

 

Karta med planområdet markerad med svart streckad linje. 

Tidigare ställningstaganden 

Gällande detaljplaner 

För aktuellt planområde finns två gällande detaljplaner, Förslag till ändring av 

stadsplanen för kv. Lingonet i Köping, antagen 15 september 1965, som medger 

bostäder, garage, handel och punktprickad mark (mark som ej får bebyggas), samt 

detaljplanen Ändring av stadsplanen för del av Skogsborg stg. Omr. 1238 

(Furuvägen) Köpings kommun, Västmanlands län, antagen 31 augusti 1978, som 

medger handel, punktprickad mark samt utfartsförbud mot Furuvägen. 

 

 

 

 

Utsnitt ur gällande detaljplan, Ändring av 

stadsplanen för kv. Lingonet i Köping, 

1965. Den del av gällande detaljplan inom 

vilket fastighetsindelningsbestämmelser 

ska upphöra att gälla är markerat med röd 

streckad linje. 

Utsnitt ur gällande detaljplan, Ändring av 

stadsplanen för del av Skogsborg stg. Omr. 

1238 (Furuvägen), 1978. Den del av gällande 

detaljplan inom vilket 

fastighetsindelningsbestämmelser ska upphöra 

att gälla är markerat med röd streckad linje. 
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Beslut om uppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KS au § 134), gav samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag den 14 maj 2019 att ändra de gällande detaljplanerna genom att upphäva 

gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna inom kvarteret 

Lingonet i Köpings tätort. Detta sker med anledning av beslutad planläggning för 

ny bebyggelse inom del av fastigheterna Lingonet 3 och 4.  

 

Befintliga förhållanden  

Bebyggelse  

Området är i huvudsak bebyggt med bostäder och handel.  

På Lingonet i, Lingonet 2 och Lingonet 4 utgörs befintlig bebyggelse av 

flerbostadshus och garage. Nuvarande verksamheter på Lingonet 3 är restaurang, 

kiosk och butik. Förutom bostäderna och handelsbyggnaden finns en 

spontanidrottsplats, lekutrymmen, grönytor samt parkering inom området.  

Skydd av natur/bebyggelse 

Riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken 

Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden ha särskild betydelse ur 

ett nationellt perspektiv och därför vara av riksintresse.  

 

Planområdet berörs inte av något utpekat riksintresse. 

 
Kulturmiljö 

Kulturmiljölagen (SFS1988.950) anger att en särskilt värdefull byggnad kan 

skyddas som ett byggnadsminne, och enligt plan- och bygglagen ska planen ta 

hänsyn och anpassas till kulturmiljömässigt värdefulla byggnader och miljöer. 

 

Inom närområdet finns inga utpekade värdefulla kulturmiljöer. 

 

Flerbostadshusen i tre våningar som finns inom 

planområdet. 
Lekplats som finns inom planområdet. 
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Planförslag  

Fastigheter och markreservat 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

Tomtindelningen behövs inte längre för att säkerställa en specifik 

fastighetsindelning i aktuellt område. Då tomtindelningar inte längre är 

obligatoriskt kan dessa upphävas för att möjliggöra framtida fastighetsregleringar 

eller sammanläggningar utifrån då rådande behov.  

 

För Lingonet 1 gäller tomtindelningen ”Handlingar rörande mätning av tomten 

nr 1 i kvarteret Lingonet i Köpings stad”, (akt 1983K-A164), antagen/laga kraft år 

1961.  

 

För Lingonet 2 gäller tomtindelningen ”Handlingar rörande mätning av tomten 

nr 2 i kvarteret Lingonet i Köpings stad”, (akt 1983K-A164), antagen/laga kraft år 

1961.  

 

För Lingonet 3 gäller tomtindelningen ”Handlingar rörande mätning av tomten 

nr 3 i kvarteret Lingonet i Köpings stad”, (akt 1983K-A164), antagen/laga kraft år 

1961.  

 

För Lingonet 4 gäller tomtindelningen ”Handlingar rörande mätning av tomten 

nr 4 i kvarteret Lingonet i Köpings stad”, (akt 1983K-A164), antagen/laga kraft år 

1963. 

 

I och med ändring av detaljplanen upphör fastighetsindelningsbestämmelserna 

(1983K-A1654) att gälla för fastigheterna Lingonet 3 och Lingonet 4. 
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 Förslag till ändrad tomtindelning av kvarteret Lingonet i Köpings stad, (1983K-A1654) laga kraft 

15 september 1965. Inom rödmarkerat område avses fastighetsindelningsbestämmelsen upphöra. 

Bedömning om miljöpåverkan  

Enligt 4 kap. 34 § i plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas om en detaljplan, som avser användning av mark, vatten och 

andra resurser, ger en betydande påverkan på miljö och hälsa. En bedömning ska 

göras i ett tidigt skede om detaljplanen medför en betydande påverkan på miljön, 

hälsan eller hushållning med mark och vatten och andra resurser och därmed om 

en MKB ska göras eller ej. Vid bedömning har följande aspekter beaktats:  

 

• risker för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön  

• påverkan på kulturvärden  

• påverkan på naturvärden  

• påverkan på sociala värden  

• påverkan på materiella värden  

• den totala (kumulativa) effekten av flera mindre negativa effekter  
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Enligt gällande lagstiftning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 

om en detaljplan medför betydande påverkan på miljön, hälsa eller hushållning 

med mark, vatten och andra resurser. Därför har en bedömning om planens 

miljöpåverkan gjorts. Undersökningen är utformad som en checklista utgående 

från bilaga 4§ MKB förordningen. Resultatet av undersökningen är att 

genomförandet av planen inte bedöms ge sådana konsekvenser som skulle 

innebära att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11§ miljöbalken behöver 

upprättas. 

Genomförande 
I planbeskrivningen har inget avsnitt kring genomförandefrågor förutom de fyra 

efterföljande styckena, Organisatoriska frågor, Ekonomiska genomförandefrågor 

och Fastighetskonsekvenser ansetts vara nödvändigt. 

Organisatoriska frågor 

Konsekvenser av ändringen  

Ändringen av detaljplanen anses inte medföra några konsekvenser för miljön. 

Genomförandetid  

För den aktuella planen där ändringen av detaljplanen ska upphävas har 

genomförandetiden gått ut vilket innebär att den kan upphävas utan att 

fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt. 

Ekonomiska genomförandefrågor 

Planavgift  

Utarbetandet av detaljplanen bekostas av beställaren. Avgifterna regleras i 

planavtalet, undertecknad 2018-06-28. Ingen planavgift tas ut vid bygglov. 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighetsbildning  

Ansökningar om förändringar av fastigheter, gemensamhetsanläggningar och 

ledningsrätter hanteras av Lantmäterimyndigheten. Förrättningskostnader 

bekostas av sökande.  

 

Fastighetsindelningsbestämmelser  

Fastighetsindelningsbestämmelserna i, Förslag till ändrad tomtindelning av 

kvarteret Lingonet i Köpings stad, (1983K-A1654) laga kraft den 15 september 

1965, upphör att gälla. Tomtindelningen för fastigheterna Lingonet 1, Lingonet 2, 

Lingonet 3 och Lingonet 4 regleras i tomtindelningskartan.  

 
Planhandlingarna tillhörande gällande detaljplan fortsätter att gälla med undantag 

av de bestämmelser (fastighetsindelningsbestämmelserna) som upphör genom 

denna ändring. Detaljplanen ska läsas tillsammans med detta dokument.  
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De fastighetsrättsliga konsekvenserna av ändringen är att Lingonet 1, Lingonet 2, 

Lingonet 3 och Lingonet 4 kan ändras genom fastighetsbildning, exempelvis 

sammanläggning eller fastighetsreglering. 

 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

 

 

Anita Iversen   Angelica Sjölund 

Planchef   Planarkitekt 


