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Planbeskrivning 
 
Upphävande av tomtindelning för Tumbabrink 2.  
 
Samrådshandling 
 
 

 
Fastigheten Tumbabrink 2 markerat i rött. 
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Inledning 
Planhandlingar 
• Denna planbeskrivning  
• Fastighetsförteckning  
 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Fastighetsägarna för Tumbabrink 2 inkom den 4 juni 2018 med en ansökan om 
planbesked för att upphäva tomtindelningsplanen TUMBA 1-13 från år 1953 
för fastigheten. Positivt planbesked gavs 25 september 2018. 
 
Upphävande och ändringar av just tomtindelningsplan TUMBA 1-13 har skett 
tidigare för exempelvis grannfastigheten Tumbabrink 3. Med ett upphävande 
av tomtindelningsplanen kan fastigheten överstämma med gällande detaljplan 
”KV Tuna Björnen m-fl. från 1970” som reglerar minsta fastighetstorlek till 
600 kvm. Detta gör det möjligt för Tumbabrink 2 att styckas.   
 
Syftet med planförslaget är att upphäva tomtindelningsplanen TUMBA 1-13 
för fastigheten Tumbabrink 2.  
 
 
Planförfarande 
Ärendet upprättas enligt PBL SFS 2010:900 och genomförs med ett förenklat 
förfarande.  
 
Plandata 
Fastigheten Tumbabrink 2 ligger i centrala Tumba i ett villaområde med ett 
avstånd på ungefär 600 meter till pendeltågsstationen. Fastigheten har en area 
på 1841 kvm. Fastigheten ägs av privatpersoner och gränsar till Tumbabrink 1, 
4 och 3 som är bebyggda med enbostadshus, eller planlagda för detta, och ägs 
av privatpersoner. Fastigheten Tumbabrink 2 har anslutningar till två 
kommunala vägar, Kungsvägen och Knutstigen.  
 
Tumbabrink 2 har ett officialservitut på nordöstra delen av fastigheten. Denna 
är till förmån för Tumbabrink 8 och last till Tumbabrink 2 och Tumbabrink 4. 
Servitutet ger rätt att använda området för in och utfartsändamål. Se official-
servitutets utbredning nedan: 
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktliga planer 
Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014. Översiktsplanens kartering av 
fastigheten och dess närområde är medeltät stadsbygd utifrån närheten till 
Tumba pendeltågsstation. Upphävandet av tomträttsindelningen är i linje med 
översiktsplanen.  
 
Fastighetsplaner/Tomrättsindelning 
Tomtindelningsplan TUMBA 1-13 gäller för fastigheten och överskuggar den 
senare tillkomna detaljplanens reglering av fastighetsstorlek. Fastigheten 
Tumbabrink 2 är utformad enligt gällande tomträttsindelning.   
 

 
 
Enligt 17 kap. 11 § i Plan- och bygglag (1987:10) ska tomtindelningar enligt 
byggnadslagen (1947:385) gälla som fastighetsplan. Enligt övergångsbestämmelse 
9 i Plan- och bygglagen 2010:900 ska fastighetsplaner enligt 17 kap. 11 § i den 
upphävda lagen 1987:10 i fortsättningen gälla som detaljplanebestämmelser enligt 
4 kap. 18 § i den nya lagen. Det innebär att tomtindelningen Tumba 1-13 gällde 
som fastighetsplan sedan Plan- och bygglagen 1987:10 stiftades som idag istället 
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ska gälla som detaljplanebestämmelse enligt övergångsbestämmelse 9 i Plan- och 
bygglagen 2010:900. 
 
 
Detaljplaner 
Stadsplan/detaljplan ”Kv Tumba Björnen m.fl. (PL. 16-13-1)” från 1970 gäller 
för fastigheten Tumbabrink 2.  
Fastighetstorleken som regleras är 600 kvm, men i och med att 
tomträttsindelningen inte upphävdes i stadsplanen/detaljplanen och har ett 
företräde så går det inte att stycka Tumbabrink 2 som har en areal på 1841 
kvm. Se utsnitt av gällande detaljplan nedan, där Tumbabrink 2 är markerat i 
rött:  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Upphävandet av del av tomtindelningsplanen bedöms inte ge upphov till 
betydande miljöpåverkan. 
 
 
 
 
Kommunala beslut 
Bygglov för fastigheten med nybyggnad av bostadshus, garage och murar 
antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-16. Rivningslov för befintlig 
huvudbyggnad gavs i samma beslut. 
 
Riksintressen 
Inga riksintressen finns på fastigheten. 
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Förutsättningar och förändringar 
Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus som det finns ett rivnings-
lov på. Fastigheten kan idag inte styckas på grund av tomindelningsplanen som 
är ett hinder för den fastighetsstorlek som regleras.  
 
Vid upphävandet av tomtindelningsplanen och när denna vunnit laga kraft är 
avstyckning möjlig att genomföra. Begäran om avstyckning sker till Lantmäte-
riet.  
 
Stadsplanen/detaljplanen Kv Tumba Björnen m.fl. (PL. 16-13-1) kommer se-
dan fortsatt gälla för fastigheten.  
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Genomförande 
 
Organisatoriska frågor 
 
Tidplan 
I och med att ett förenklat planförfarande används så går ärendet endast ut på 
samråd vid ett tillfälle. Efter detta sammanställs eventuell samrådsredogörelse 
och beslut i ärendet tas. Antagande beräknas kunna ske under fjärde kvartalet 
2022. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Upphävandet av tomtindelningsplanen gör att minsta fastighetstorlek för 
fastigheten regleras med gällande stadsplan/detaljplan Kv Tumba Björnen m.fl. 
(PL. 16-13-1) som medger en minsta fastighetsstorlek på 600 kvm. 
Tumbabrink 2 har därmed möjlighet att styckas.  
 
Framtida avstyckning sker genom lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet.  
 
Tumbabrink 2 har ett officialservitut på nordöstra delen av fastigheten som är 
en lokaliserad yta som ger rätt till in- och utfart för fastigheten Tumbabrink 8. 
Denna är därmed till förmån för Tumbabrink 8 och last till Tumbabrink 2 och 
Tumbabrink 4. Vid en eventuell styckning av Tumbabrink 2 kommer servitutet 
ligga kvar på sin ursprungliga position. Servitutet kommer då vara till last för 
den fastighet som servitutet är inom. 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Charlotte Rickardsson  Erik Åkesson  
Planchef   Planarkitekt 
 
Medverkande tjänstepersoner 
Jan Pettersson     Mark- och exploateringsenheten 
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