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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får an-
vändas för ett visst område inom kommunen; om 
man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller 
industri. Detaljplanen får även reglera placering, 
utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbe-
skrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som 
inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen 
för plankartans innebörd. 

Tomtindelningsplanens bestämmelser är gällande i de-
taljplanen såsom fastightesindelande bestämmelser, 
men syns inte i gällande detaljplan. Vid upphävande 
av fastighetsindelande bestämmelse blir detta juri-
diskt bindande i och med att planen vinner laga kraft. 
Det enda kravet är att det tydligt framgår vad som 
upphävs, vilket redovisas i denna planhandling. 
 

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna 
och enskilda intressen vägas mot varandra. Planpro-
cessen kan hanteras antingen med förenklat förfa-
rande, standardförfarande eller utökat förfarande. De 
två senare omfattar två remissrundor (samråd och 
granskning), där sakägare, myndigheter och andra 
berörda kan komma in med synpunkter. Därefter 
antar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. 
Under förutsättning att ingen överklagar beslutet att 
anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter 
att antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges 
och utbyggnaden påbörjas. I förenklat förfarande 
godkänner samrådskretsen förslaget i samrådet och 
granskning krävs inte. Förenklat ändringsförfarande 
kan även användas för att ta bort bestämmelser om 
fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rät-
tighetsområden. Samråd behöver då endast ske med 
sakägare innanför det berörda området och beslut om 
ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade 
förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och 
tomtindelningar. 

Då denna planändring gäller borttagande av fastig-
hetsindelningsbestämmelser handläggs den med 
förenklat förfarande. Planhandlingarna tillhör anta-
gandeskedet.

Tomtindelningsplan och fastig-
hetsindelningsbestämmelse
Enligt PBL övergångsbestämmelserna punkt 9:

Tomtindelningar enligt 1947 års byggnadslag och äldre 
lagar kom att gälla som fastighetsplaner efter den 1 
juli 1987. Från och med den 2 maj 2011 gäller fastig-
hetsplaner som detaljplanebestämmelser vad avser 
fastighetsindelningen. 
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Plankarta 
Gränsbeteckning

Planområdesgräns  

Administrati va bestämmelser
Bestämmelse angår fasti ghetsindelning (ti digare 
tomti ndelning) för kv. Daggkåpan 12-ÅKA-88 fast-
ställd 1967-09-26, upphävs i den del som härrör ti ll 
fasti ghet Kabbarp 8:87. 

Tomti ndelningsbestämmelser (visat i gult) upphör att  gälla för fast-
ighet Kabbarp 8:87 (inom rödmarkerat område).
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Inledning

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att 
upphäva del av tomtindelningsplanen, för fastigheten 
Kabbarp 8:87, genom förenklat förfarande, 4 kap. 18 § 
andra stycket punkt 1 PBL.

Avsikten är att möjliggöra för att avstycka fastigheten 
och skapa ytterligare en tomt för fristående bostads-
hus. För att avstyckning av fastigheten ska vara möjligt 
krävs att gällande fastighetsindelningsbestämmelse 
för Kabbarp 8:87 upphävs. 

Planförslaget innefattar:
• Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 12-

ÅKA-88 för Kabbarp 8:87.
 

Bakgrund 
Fastighetsägare till Kabbarp 8:87 ansökte om planbe-
sked för att upphäva del av gällande tomtindelnings-
plan i syfte att genom fastighetsreglering avstycka 
fastigheten för att möjliggöra att bygga ytterligare ett 
fristående bostadshus. För att möjliggöra detta krävs 
att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för 
Kabbarp 8:87 upphävs. 

Skiss från planansökan för upphävande av tomtindelningsbestäm-
melser för Kabbarp 8:87 (blå ram). De streckade linjerna visar 
skissens förslag på avstyckning och nytt bostadshus. 

Fastigheter med fastighetsbestämmelser får inte 
styckas eller slås ihop i strid med bestämmelser. 
Gällande fastighetsindelningsbestämmelser i en de-
taljplan kan ändras eller tas bort genom ändring eller 
upphävande av detaljplanen.

Genomförandetiden för gällande detaljplan (25T De-
taljplan för Kabbarp 8: 38 m.fl. tilläggsbestämmelser 
utifrån Bevarandeplanen 2000) har gått ut. 

Kabbarp 8:87 berörs inte av tilläggsbestämmelserna 
enligt detaljplanen.

Förenklat förfarande
Om detaljplanens genomförandetid gått ut kan be-
stämmelser om fastighetsindelning  upphävas genom 
ett enklet ändringsförfarande. Detaljplanen handläggs 
med förenklat förfarande eftersom den inte bedöms 
vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse. Syftet med ändringen av detaljplanen anses 
förenligt med kommunens översiktsplan och kan inte 
antas medföra betydande miljöpåverkan.

Vid upphävande av planbestämmelser som reglerar 
fastighetsindelning gäller särskilda regler i Plan- och 
bygglagen (PBL) 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 och 
2. Begränsningen av samrådskretsen och att gransk-
ning nödvändigtvis inte genomförs regleras i 5:e kap. 
38 c § PBL. 

Ändring av detaljplanen
Ändringen innebär att planbestämmelse/fastighets-
indelandebestämmelse om tomtindelning, gällande 
kvarter Daggkåpan, ska upphävas i den del som gäller 
fastighet Kabbarp 8:87.

I övrigt gäller planbestämmelser från detaljplan 25T 
även fortsättningsvis. Tomtindelningen och fastig-
hetsindelningsbestämmelser regleras idag direkt i 
detaljplan.

Upphävande av fastighetsindelande bestämmelse stäl-
ler inte krav på särskild grundkarta. Redovisning görs 
på utdrag av registerkarta. 

Fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla 
inom rödmarkerat område, i följande karta. 
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Det lila området visar tomti ndelningsplan för kv. Daggkåpan, 
12-ÅKA-88. Den röda ramen visar fasti ghet Kabbarp 8:87 för vilket 
tomti ndelningsplanen ska upphöra.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger på Burlövsvägen 5 i Åkarp, söder 
om Lundavägen i korsningen Östra Falkvägen och 
Burlövsvägen.
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Röd markering visar Kabbarp 8:87 i sitt  sammanhang i södra 
Åkarp.

Areal
Tomti ndelningsplanen täcker en sammanlagd area om 
ca 5 350 kvm och 8 fasti gheter. Kabbarp 8:87 omfatt ar 
1 481 kvm.

Markägoförhållanden
Fasti gheterna inom tomti ndelningsplanen är privatäg-
da. 

Planhandlingar
• Plankarta och planbeskrivning (denna handling)

Ändring av detaljplan tas fram med förenklat förfaran-
de. Om inga oväntade händelser inträff ar, kan planen 
vinna laga kraft  hösten 2020. Planhandlingarna ti llhör 
antagandeskedet.

Planprocess vid förenklat planförfarande.

Undersökning av miljöpåverkan
Vid upprätt ande eller ändring av detaljplan ska kom-
munen undersöka om planens genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan (Miljöbalken, 
1998:808, 6 kap. 5§). Om planens genomförande 
anses medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning genomföras. 

Markanvändningen förändras inte i och med upphä-
vande av del av tomti ndelningsplanen och redan är 
prövad i gällande detaljplan,  en ändring av detaljpla-
nen antas därför inte medföra en betydande miljöpå-
verkan. Det har därför inte bedömts nödvändigt att  
upprätt a en strategisk miljöbedömning.

Tidigare ställningsta-
ganden

Detaljplan 
Gällande detaljplan för aktuellt planområde är de-
taljplan 25T för kv. Daggkåpan i Åkarp, vilken medger 
markanvändning för bostadsändamål med friliggande 
bostad i två våningar med en maxhöjd på 7,6 meter 
och med en taklutning på max 30 grader. Varje fasti g-
het får ha max 2 bostadslägenheter och fasti gheterna 
får bebyggas ti ll 25 % av arean.

Även övriga fasti gheter som berörs av aktuell tomti nd-
elning är i gällande detaljplan avsedda för "fristående 
eller kopplade hus" på 2 våningar.

antagandeskedet.

Planprocess vid förenklat planförfarande.
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Gällande detaljplan 25T vann laga kraft  2003-09-23 
och genomförandeti den gick ut 2013-09-23. 
Detaljplanens bestämmelser gäller ti llsammans med 
fasti ghetsindelningsbestämmelserna i tomti ndel-
ningsplanen. Detaljplanen fortsätt er att  gälla eft er att  
ändringen vunnit laga kraft .

Detaljplan 25T 

Fasti gheten Kabbarp 8:87 (lilamarkerad i kartan inti ll) 
är större än gällande detaljplan T25 (omgärdad av rött  
i kartan inti ll) medger, enligt fasti ghetsindelningsbe-
stämmelerna. Fasti ghetsindelningsbestämmelserna 
har aldrig genomförts. Därför anses det lämpligt att  
tomti ndelningsplanen upphävs i delen för Kabbarp 
8:87.

Tomti ndelsningsplan 
För fasti ghet Kabbarp 8:87 gäller tomti ndelning för kv. 
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Daggkåpan 12-ÅKA-88, fastställd 1967-07-26 av läns-
styrelsen i Malmöhus län. I enlighet med bestämmel-
serna i PBL (2010:900) ska tomti ndelningplan betrak-
tas som fasti ghetsindelande bestämmelse i detaljplan. 

Tomti ndelningsplan 12-ÅKA-88, tomti ndelning för Kabbarp 8:87 
m.fl . Kabbarp 8:87 är inringad av röd linje.
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Genomförande

Organisatoriska frågor
Förfarande
Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande, 
eftersom den inte är av betydande intresse för allmän-
heten.

Tidplan
Ändringen av detaljplan beräknas bli antagen av kom-
munstyrelsen under hösten 2020.

Registrering
Efter det att planändringen vunnit laga kraft ska Lant-
mäteriets register uppdateras med information om att 
del av tomtindelningsplanen 12-ÅKA-88 upphävs och 
inte längre gäller.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Tomtindelsningsplanen upphör att gälla inom planom-
rådet i och med att denna ändring av detaljplan vinner 
laga kraft. Dagens fastighetsgränser förändras inte, 
men upphävandet av tomtindelningsplanen möjliggör 
förändring av dem.

Vid ny fastighetsbildning klarläggs behov av eventuella 
servitut, ledningsrätter och/eller gemensamhetsan-
läggningar och hanteras i lantmäteriförrättning.  Fast-
ighetsägar för Kabbarp 8:87 ska bekosta och initiera 
ansökan om lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och 
ägare till Kabbarp 8:87.

Fastighetsbildning och inrättande av gemensamhets-
anläggning bekostas av och genomförs på initiativ av 
ägaren till Kabbarp 8:87.
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Konsekvenser av pla-
nens genomförande
Upphävandet av del av tomtindelningsplanen 12-ÅKA-
88 möjliggör för fastighetsreglering och att avstycka 
tomten för berörd fastighet. Byggrätten på befintliga 
och framtida fastighet kommer fortsatt vara 25 % av 
tomtens yta. 

Underliggande detaljplan fortsätter gälla i sin helhet 
när ändringen av detaljplan vunnit laga kraft.

I och med upphävandet av tomtindelningsplanen i del 
för Kabbarp 8:87 kan via en fastighetsreglering fastig-
hetsgränserna komma att upphöra strida mot gällan-
de detaljplan. I sin förlängning innebär ändringen av 
detaljplanen en möjligt tätare villabebyggelse.  

Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm.

Miljöbedömning
Ändring av detaljplanens genomförande bedöms inte 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljö- 
konsekvensbeskrivning upprättats.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att påver-
kas av upphävandet av tomtindelningsplanen. 

Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna för utomhusluft och yt- och grund-
vattenförekomster överskrids eller förändras.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för kommunen
Ändring av detaljplan innebär inga ekonomiska åtag-
ganden för kommunen.

Konsekvenser för fastigheter
Tomtindelningsplanen upphävs för fastighet Kabbarp 
8:87. 
 

Fastighet Påverkan
Kabbarp 8:87 Tomtindelningsplan  12-

ÅKA-88 upphävs i viss 
del, möjliggör för av-
styckning av fastigheten. 

Sökt lantmäteriförrättning
Fastighetsägare till Kabbarp 8:87 ska ansöka om lant-
mäteriförättning.

Medverkande 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen 
genom planarkitekt Lina Gerdin på uppdrag av kom-
munstyrelsens planutskott. I arbetet har även Mikael 
Larsson och tjänstepersoner från tillväxtavdelningen 
samt andra avdelningar deltagit.

Elin Tängermyr   Mikael Larsson
Tillväxtchef   Planarkitekt
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