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Telefon 0709-95 83 08 Anna Silver
E-post: kommun@tomelilla.se
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Sidnr

2 - 150
151 166
167 168
169 183
184

Byggnadsnämnden

Handläggare: Niklas Sommelius
Titel: Samhällsbyggnadschef
E-post: niklas.sommelius@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: BN 2022/115
Datum 29 mars 2022

Yttrande gällande detaljplan för Stärkan 1
och Slakteriet 11 med flera
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar lämna yttrande till samråd gällande detaljplan för Stärkan
1 och Slakteriet 11 med flera utan invändningar.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (Ks § 21/2022) att remittera
förslag till detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 med flera för yttrande till
samhällsbyggnadsnämnden samt byggnadsnämnden.
Detaljplanen omfattar det gamla slakteriområdet, kallat Scanområdet, inom kvarteret
Slakteriet och varuhuset Bo Ohlsson, före detta Stärkelsefabriken, inom kvarteret
Stärkan, samt området däremellan som utgör spårområde. Detaljplanen ska
möjliggöra ett utökat handelsområde med en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus
genom att omvandla industriområde till handelsområde.
Samrådstiden är från och med den 28 mars 2022 till och med den 24 april 2022.
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius föreslår att byggnadsnämnden
yttrar sig enligt följande:
Byggnadsverksamheten har inget att erinra gällande föreslagen detaljplan för Stärkan
1 och Slakteriet 11 med flera.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Ekonomiska konsekvenser
Byggnadsnämnden ser på sikt positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen
eftersom detaljplanen har för avsikt att möjliggöra en utbyggnad av Bo Ohlssons
varuhus genom att omvandla industriområde öster om järnvägen till handelsområde.
Barnperspektivet
Ingen direkt påverkan på barnperspektivet.
Miljöperspektivet
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och antas inte medföra en
betydande miljöpåverkan.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, 2022-03-29
Bygglovsenheten

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Planarkitekt Marcus Carlevåg
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Tomelilla den 2022-03-24

Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen

Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Dnr KS 2012/243

Underrättelse

Information om granskning gällande detaljplan för Stärkan 1 och
Slakteriet 11 m.fl. i Tomelilla kommun, Skåne län

Växel
0417-180 00
Fax
0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet
11 m.fl. Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2022 (§ 21) att godkänna
planförslaget för granskning.

Handläggare:

Detaljplanen omfattar det gamla slakteriområdet, kallat Scanområdet, inom
kvarteret Slakteriet och varuhuset Bo Ohlsson, fd Stärkelsefabriken, inom
kvarteret Stärkan, samt området däremellan som utgör spårområde. Området är
beläget i centrala Tomelilla norr om Gladanleden och resecentrum med
tågstation, busshållplatser mm.

Marcus Carlevåg
Planarkitekt
0417-180 56
marcus.carlevag@tomelilla.se

Detaljplanen ska möjliggöra ett handelsområde och en utbyggnad av Bo
Ohlssons varuhus genom att omvandla industriområde öster om järnvägen till
handelsområde samt att möjliggöra en samlad parkering för hela
handelsområdet. Ny tillfart skapas och handelsområdets båda delar kopplas
samman med en plankorsning över järnvägsspåret. Plankorsningen möjliggör
även för allmän gång- och cykelväg.
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan och antas inte medföra en
betydande miljöpåverkan. Då planförslaget är av stor betydelse och intresse för
allmänheten handläggs det med utökat förfarande.
Granskningstiden är från och med den 28 mars till och med den 24 april
2022.
Granskningsmöte anordnas onsdag 6 april 2022 kl. 18:00-19:00 på Folkets
Park, Intim. Representanter från Tomelilla kommun kommer då finnas på plats
för att presentera planförslaget och svara på frågor gällande förlaget till
detaljplan.
Den som vill lämna synpunkter ska göra det under granskningstiden. Den som
inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
Synpunkterna ska vara skriftliga och ha inkommit till kommunen senast den 24
april 2022. På ditt yttrande ska det finnas datum, namn, postadress,
fastighetsbeteckning (om aktuellt) samt ärendets diarienummer (Ks 2012/243).
Skicka synpunkterna via e-post eller brev till:
kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
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Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt för allmänheten digitalt
på kommunens webbplats.
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan
Planförslaget finns under granskningstiden även tillgängligt i receptionen på
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek.
Om det finns arrendatorer, bostadsrättshavare eller hyresgäster inom din
fastighet ber vi dig att informera dem om detaljplanen. Om din fastighet nyligen
har bytt ägare ber vi dig att informera den nya ägaren om detaljplanen och skicka
vidare denna underrättelse.
Vid frågor vänligen kontakta näringslivs- och exploateringsavdelningen.
Marcus Carlevåg, planarkitekt
0417-180 56, marcus.carlevag@tomelilla.se
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef
0417-182 08, henrik.lundblad@tomelilla.se

Med vänlig hälsning
Näringslivs- och exploateringsenheten
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen

2 (2)
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Dnr: Ks 2012/243
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Samrådsredogörelse
Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11
m.fl., Tomelilla kommun, Skåne län.

Samråd
Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 26 juni till och
med 25 augusti 2019 (förlängt till 1 september 2019).
Kungörelse och kallelse till samrådsmöte publicerades i Ystads Allehanda
den 2 juli 2019. Kungörelse och kallelse till samrådsmöte publiceras ännu
en gång i Ystads Allehanda den 14 augusti 2019 med anledning av
ändrad lokal för samrådsmötet. Kungörelse om förlängd samrådstid
publicerades till Ystads Allehanda den 24 augusti 2019.
Remiss och samrådshandlingar har skickats till alla som är förtecknade i
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning, daterad 2019-06-14,
och förteckning över kända boende, daterad 2019-06-14. Handlingarna
har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset,
på Tomelilla bibliotek, samt på kommunens webbplats.
Tisdag 20 augusti 2019 kl. 18:00 hölls samrådsmöte i Folkets Parks lokal
Intim. Antal deltagare 58 personer.

Inkomna skriftliga yttranden
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar,
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och
förslag med anledning av desamma.
Inkomna yttranden utan synpunkter

Under samrådstiden har elva skriftliga yttrande inkommit utan
synpunkter. Privatpersoner är med anledning av GDPR inte förtecknade.
Yttrande från:

Datum:

Räddningstjänsten SÖRF
Tomelilla Industri AB
Space 3 AB

Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
0410 – 180 00
kommun@tomelilla.se
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Inkomna yttranden med synpunkter

Under samrådstiden har skriftliga yttranden inkommit enligt
nedanstående förteckning. Byggnadsnämnden, Region Skåne och
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd om förlängd
samrådstid. Privatpersoner är anonymiserade med anledning av GDPR.
Yttrande från:

Datum:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2019-08-23
2019-07-04
2019-08-16
2019-09-17
2019-08-23
2019-09-06
2019-09-30

9.
10.
11.
12.
13.

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Region Skåne
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
TeliaSonera Skanova Access AB
Infraområde Syd
Telia Towers Sweden AB
E.ON Energidistribution AB
Sälshögs Bys Samfällighetsförening
Kompletterande yttrande
Bo Ohlsson AB, Stärkan 1
HB L-H Månsson Slakteriet 49

2019-08-23
2021-04-23
2019-07-18
2019-08-10
2019-08-26
2019-08-30
2019-08-30

Gemensamma yttranden
Flera privatpersoner har kopierat in eller citerat identiska yttranden de
redovisas och kommenteras här. I varje persons yttrande där något av
dem ingår hänvisas till dessa yttranden.
Gemensamt yttrande A
Gemensamt yttrande B
Gemensamt yttrande C
Gemensamt yttrande D
14. Privatperson 1, Bagaren 6
15. Privatperson 2, Björken 13
Kompletterande yttrande
16. Privatperson 3, Björken 13
Kompletterande yttrande
17. Privatperson 4, Björken 13
Kompletterande yttrande
18. Privatperson 5, Slakteriet 21
19. Privatperson 6, Skräddaren 3
20. Privatperson 7, Skräddaren 3

2019-07-02
2019-07-25
2019-08-26
2019-07-25
2019-08-22
2019-07-25
2019-08-26
2019-07-30
2019-08-07
2019-08-07
2

7

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Kompleterande yttrande
Privatperson 8, Målaren 11
Privatperson 9, Målaren 11
Privatperson 10, Snickaren 11
Privatperson 11, Snickaren 11
Privatperson 12, Alen 10
Privatperson 13 & 14, Slakteriet 5
Privatperson 15, Målaren 10
Kompleterande yttrande
Privatperson 16, Norra Kvärrestad 10:30
Privatperson 17 & 18, Snickaren 10
Privatperson 19, Björken 18
Privatperson 20, Björken 18
Privatperson 21, Börken 16
Privatperson 22, Snickaren 12
Privatperson 23, Målaren 12
Privatperson 24, Målaren 12
Privatperson 25 & 26, Torsken 23
Privatperson 27 & 28, Barberaren 5
Privatperson 29 & 30, Skräddaren 9
Privatperson 31 & 32, Björken 13
Privatperson 33, 34, 35 & 36, Skräddaren 2
Kompletterande yttrande
Privatperson 37, Slakteriet 23
Privatperson 38, Slakteriet 23
Privatperson 39 & 40, Skräddaren 1
Privatperson 41, Skräddaren 16
Privatperson 42, Skräddaren 16
Privatperson 43, Torsken 40 & 42
Privatperson 44, Björken 17
Privatperson 45, Björken 17
Privatperson 46 & 47, Slakteriet 22
Privatperson 48 & 49, Slakteriet 7
Privatperson 50, Björken 14
Privatperson 51, Björken 14
Privatperson 52 & 53, Slakteriet 20
Privatperson 54, Torsken 22
Privatperson 55, Torsken 22
Privatperson 56, Skräddaren 5
Privatperson 57, Torsken 41
Privatperson 58, Torsken 41

2019-08-29
2019-08-19
2019-08-19
2019-08-19
2019-08-19
2019-08-21
2019-08-23
2019-08-23
2019-08-30
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-27
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-28
2019-08-29
2020-03-10
2019-08-29
2019-08-29
2019-08-29
2019-08-29
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
2019-08-30
3
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59.
60.
61.
62.

Privatperson 59 & 60, Slakteriet 24
Privatperson 61 & 62, Torsken 28
Privatperson 63 & 64, Björken 19
Privatperson 65 & 66, Snickaren 9

2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-08-02

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt kommunens
kommentarer

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Kommunens
kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas
med kursiverad och indragen text.
1. Länsstyrelsen

Länsstyrelsens formella synpunkter
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder
enligt 11 kap. plan- och bygglagen.
Riksintressen
Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB
Länsstyrelsen gör bedömningen att föreslagen detaljplan inte påtagligt
försvårar tillkomsten av det framtida riksintresset för
”Simrishamnsbanan”. Länsstyrelsen anser att resonemangen för den
illustrerad godstransporten som föreslås ske över spårområdet kan bättre
beskrivas och förklaras i relation till riksintresset i den fortsatta
planprocessen.
Dagvatten
Länsstyrelsen noterar att en dagvattenutredning ska tas fram och arbetas
in i kommande granskningshandlingar.
Länsstyrelsens rådgivning
Planteknik
Allmännyttig gång- och cykelväg samt allmännyttig väg
Länsstyrelsen anser att allmännyttig gång- och cykeltrafik samt
allmännyttig väg bör regleras som allmänplats GC-väg och GATA och
inte som x1, z1 på kvartersmark.
Komplementbyggnad
Länsstyrelsen anser att plankartan behöver reglera i vilken omfattning
och skala som komplementbyggnader avses uppföras i.
Information om artskydd
Av planhandlingarna och bifogade inventeringar; Dagsinventering
insekter, Tomelilla järnvägsområde och Fladdermusinventering vid gamla
Scan-området, Tomelilla kommun, framgår att det inom föreslaget
planområde finns värdefulla miljöer för hotade och skyddade arter. I en
av inverteringarna beskrivs området inneha en botanisk rikedom som
grundligare borde inventeras än vad som hitintills gjorts.
4
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Området består till stor del av torr och sandig mark där förekomst av
rödlistade insektsarter som bl a bin och humlor indikerar höga
naturvärden. Trädmiljöerna, dammen och trädridån längs med den
nerlagda järnvägen är värdefulla för fladdermöss. Inventeringar visar att
flertalet fladdermusarter förekommer inom området.
Artskydd
Länsstyrelsen vill erinra om att enligt artskyddsförordningens 4 §, som
skyddar alla fladdermössarter, är det bland annat förbjudet att avsiktligt
döda djur, avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder samt att skada eller
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Länsstyrelsen finner att artskyddsfrågan inte är tillräckligt behandlad i
planen och kan av nuvarande planhandlingar inte se att de miljöer som
fladdermössen är beroende av säkerställs. Kommunen måste ta ställning
till om artskyddsdispens behöver sökas eller inte, vilket inte framgår av
nuvarande planhandlingar. Att undvika påverkan på naturvärden och de
skyddade arterna bör vara utgångspunkten för utformningen i det
faktiska planförslaget. Att inte göra det innebära att lämna det öppet för
särskilda prövningarna, vars utgång är osäker.
Länsstyrelsen vill erinra om att utrymmet att lämna dispens från
förbuden i 4 § artskyddsförordningen är ytterst begränsat. Länsstyrelsen
får lämna dispens endast om det inte finns någon annan lämplig lösning
och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
Vad gäller fladdermusfaunan i det föreslagna planområdet ser
Länsstyrelsen positivt på att dammen, området kring dammen samt
vuxna träd sparas. Länsstyrelsen anser även att trädridån längs med den
nerlagda järnvägen bör sparas. Kommunen bör säkerställa och utveckla
samtliga av dessa områden till förmån för fladdermusfaunan och tydligt
visa hur detta ska genomföras. Kommunen bör även visa och redogöra
för vilka andra åtgärder som avses vidtas för att fladdermusfaunan inte
ska störas/skadas, samt hur dessa ska säkerställas. Vidare bör kommunen
studera och redogöra för spridningskorridorer in och ut från området.
Länsstyrelsen anser även att det tydligare ska framgå av planhandlingarna
att fladdermössen skyddas genom artskyddsförordningens 4 §. Att
artskyddet alltid gäller, även inom områden som omfattas av detaljplan,
samt innebörden av skyddet.
De biologiskt värdefulla sandmiljöerna
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens intentioner att kompensera, för
områden med biologiska värden som genom en exploaterings skulle går
förlorade, genom att skapa nya likvärdiga habitat. Dock anser
Länsstyrelsen att det även bör vara möjligt att spara och trygga en del av
de sandiga miljöerna till förmån för de biologiska värdena genom en
annan disponering av området samt med planbestämmelser. Särskilt
solexponerade områden är betydelsefulla för insektsfaunan. Likaså bör
kommunen studera och säkerställa spridningskorridorer in och ut från
området.
5
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På sid 44 i planhandlingen står att planförslaget möjliggör att kompensationsytor
för naturmiljön kan tillskapas i den norra delen av planområdet. Dessa ytor
framgår inte av plankartan.
Behovsbedömning
Artskyddsförordningen, konsekvenserna/effekterna etc för
fladdermusfaunan bör tas upp i behovsbedömningen samt hur man
planerar och säkerställer att ingen ändring sker av det nationella
miljömålet; Ett rikt växt- och djurliv.
Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens
lämplighet för sitt ändamål så att det visas att platsen är lämplig för den
förändring som föreslås har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån
11 kap. 10 - 11 §§ PBL.
Kommentar:
Planförslaget har reviderats och bearbetats enligt Länsstyrelsens
kommentarer.
•

Avsnittet om dagvattenhanteringen har bearbetats.

•

All byggrätt är borttagen inom den fastställda
utredningskorridoren för framtida riksintresset för
Simrishamnsbanan.

•

Edast en passage över spårområdet kvartstår den har
utformats i samråd med Trafikverket som kommer att bygga
plankorsningen under våren 2022. Eftersom det är en intern
förbindelse inom handelsområdet planläggs den som Trafik,
precicerad Järnväg samt Trafik, preciserad intern
handelstrafik för handelsområdet. Gång- och cykelbanan får
egenskapen x eftersom den ska vara tillgänglig för allmän
gång- och cykeltrafik på kvartersmarken i korsningen. Övriga
delar planläggs den som Gång och cykelväg. z bestämmelsen
har tagits bort.

•

Möjligheten för interna godstransporter mellan
handelsområdena över befintlig viadukt på Gladanleden om
Simrishamnsbana byggs ut, beskrivs.

•

Komplementbyggnaderns storlek och omfattning regleras i
planen.

•

Planbeskrivningen har kompletterats kring artskydd.

•

Efter uppgifter om att sandödla observerats i området har
fördjupad artinventering genomförts. I utredningen hittades
ingen sandödla.

•

Kompensationsåtgärder för att gynna fladdermöss och de
ekologiska värden som beskrivits på de öppna sandytorna,
beskrivs.

•

Grönstråk som fungerar som spridningskorridorer redovisas.
6

11

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18
2. Lantmäteriet

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst
varit inriktad på genomförandefrågor.

Plankartan
Färg för PARK1 saknas i planbestämmelserna.
Kombinationen CB som finns i plankartan återges inte under
planbestämmelserna på samma sätt utan förekommer som uppdelade var
för sig. För att göra kartan tydlig bör detta anges på samma sätt i
plankartan som i planbestämmelserna.
Att planbestämmelsen [HC1]T1 Handel/Centrum tillsammans med
Järnvägsändamål utövas parallellt upplevs diffust och otydligt, och det
finns en osäkerhet om dessa överhuvudtaget kan utövas parallellt.
Detsamma gäller för det som ser ut att vara ”tillfälliga bygglov” i
detaljplanen vilket angetts som ”/…/max 10 år med 5 + 5 års
förlängning därefter järnväg”. Är syftet att området ska vara till för
Handel och Centrum i den närmsta framtiden är det detta som bör
anges, vilket också påtalas på sidan 46 i planhandlingarna. Då ändamålet
för området ska ändras i framtiden är det kanske lämpligare att ta fram
en ny detaljplan då det blir aktuellt med annat ändamål för området, som
då exempelvis Järnvägsändamål.
Utfartsförbud anges på ett antal platser i plankartan. Enligt Boverkets
allmänna rekommendationer kan utfartsförbud inte anges i gränsen för
planområdet. Samtliga utfartsförbud ligger i planområdesgränsen som
det är nu. Även om det finns angränsande detaljplaner kan det ändå inte
anges på detta sätt.

Planbeskrivningen
Fastighetskonsekvenser
På sidan 46 anges att område 1, 2 och 3 blir allmän plats i detaljplanen.
Plankartan innehåller inte område 1 och inte del av område 3 som ligger
direkt norr om område 1 enligt kartan på sida 46.
Rättigheter
Det finns en befintlig ledningsrätt i norra delen (rättighetsbeteckning
1270-847.1) inom fastigheten Slakteriet 11 som inte faller ut i
detaljplanens u-område i plankartan. Ska ledningsrätten ligga kvar som
den gör bör plankartan kompletteras med u-område även där. Ska
ledningsrätten omprövas bör detta i så fall framgå i planhandlingarna.
Ersättningsfrågor
Det bör av planbeskrivningen framgå att kommunen har möjlighet att
lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan
att avtal föreligger med fastighetsägaren, samt att kommunen är skyldig
att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det.
Även de ekonomiska konsekvenserna av detta bör belysas i
planbeskrivningen. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i
expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse
träffas.
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•
•

PBL 6:13 – Kommunens rätt att lösa in mark.
PBL 14:14 – Kommunens skyldighet att lösa in mark.

Bland annat är delar av område 2 och 3 kvartersmark i tidigare detaljplan
(enligt karta och tabell på sidan 46-47). Fråga om inlösen av mark och
ersättning därom bör tas med oavsett vem som äger marken.

Kommentar:
Planförslaget har omarbetats och bestämmelserna har reviderat.
Utfartsförbud kommer fortsättningsvis sättas i plangräns då planområdet
gränsar till allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Gatufastigheten har funnits i sin nuvarande form större delen av 1900-talet
fram till idag vilket gör att kommunen bedömer det som osannolikt att
markanvändningen kommer att ändras.
Fastighetskonsekvenser i planbeskrivningen har reviderats.
U-område har utvidgats för att omfatta alla allmänna ledningsrätter utom
servisledningar till byggnader som inte längre finns kvar.
Planbeskrivningen har kompletterats med text om ersättningsfrågor.
3. Trafikverket

Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra handel och centrumändamål samt
även pröva bostad inom planområdet. Trafikverket är berört då
järnvägen går igenom planområdet, väg 11 som ligger söder om samt väg
1516 som ligger öster om planområdet.
Detaljplanen bygger på två etapper och första etappen är aktuell nu.
Etapp två bygger på att viadukten över järnvägen är riven och att
parkeringsområdet får en ny anslutning från väg 11. Etapp ett är därmed
ett mellanläge, i avvaktan på etapp två, som inte är optimalt ur en trafikal
lösning, men ändå ett faktum att förhålla sig till under detaljplanens
genomförandeperiod. Även om etapp två är att föredra, kan det inte
säkerställas att den blir genomförd och med anledning av detta måste
etapp ett fungera fristående. Trafikverket anser därmed att etapp två bör
tonas ned i planbeskrivningen och att fokus läggs på etapp ett.
I planbeskrivningen framgår att exploateringen ska begränsas med 15% i
den första etappen för att kapaciteten i korsningen Hanelundsvägen/ väg
1561 inte ska överskridas. Trafikverket ifrågasätter hur detta ska
säkerställas, då det inte framgår av varken plankarta, planbeskrivningen
eller illustrationerna samt då fastighetsägaren har rätt att bygga i enlighet
med planen under genomförandetiden. Den exploatering som
trafikutredning och övrigt resonemang framhåller ska speglas i
detaljplanekartan. Parkeringsplatserna inom området bör även dessa
anpassas till exploateringen och Trafikverket efterfrågar en mer utförlig
parkeringsutredning.
Trafikverket efterfrågar ett utvecklat resonemang om antalet
parkeringsplatser samt dess anpassning för den kommande
exploateringen, både för Bo Ohlsson och för övriga verksamheter. Den
reserverade parkeringsytan bör utgå ur plankartan, då den inte är aktuell i
8

13

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

etapp ett. När etapp två är aktuell, med utökad exploatering inom
området, kan även denna parkeringsyta prövas. Trafikverket vill även
påtala att parkeringsplatser för rörelsehindrade är placerade på ett minsta
avstånd på 60 meter från entré, vilket inte är att föredra.

Järnvägen
Spårområdet som ligger mitt i planområdet är utpekat som framtida
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken,
Simrishamnsbanan. Områden som är av riksintresse för
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. För att inte inskränka på
riksintresset får inga permanenta byggnadskroppar uppföras inom den
fastställda utredningskorridoren. Detaljplanen har tagit höjd för detta
och accepterar enbart bebyggelse under en tidsbegränsad period om
maximalt 20 år. Det förväntas dock att Trafikverket blir remissinstans för
samtliga bygglovsärenden inom korridoren.
På sid 17 i planbeskrivningen föreslår Trafikverket följande korrigering i
första stycket kring Simrishamnsbanan:
I Trafikverkets Nationella Transportplan 2014-2025 saknades
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014.
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella transportplanen för 2018-2029,
men utpekandet av framtida riksintresse ligger kvar.
På illustrationskartan redovisas en passage för gångtrafik och
persontrafik samt en för godstrafik över järnvägsfastigheten. Spår 6 är ett
aktivt järnvägsspår och Trafikverket har behov av att kunna ställa upp
tåg på detta spår, såsom tex makadamtåg eller spårriktare, till en längd av
250 meter hindersfritt bakom växel 21. Växel 21 är placerad ca 30 meter
söder om lokstallet. För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket
inlett en process kring upphörande av underhåll. Trafikverket räknar
med att en eventuell nedläggning och borttagning av spåren kan ske
under 2026.
Trafikverket kan acceptera en passage över järnvägen för all
fordonstrafik samt gående. En passage bör förläggas så nära växel 21
som möjligt och den ska utformas i samråd med Trafikverket och enligt
våra riktlinjer, dvs en regelrätt plankorsning med kryssmärken mm. När
tåget kommer ska en flaggvakt upprätthålla säkerheten. Trafikverket
kommer att äga och drifta anläggningen samt ansvara för uppförandet.
Då passagen är initierad av exploatörs behov ska kommunen/
exploatören stå för samtliga kostnader för genomförandet. Servitut är
inte aktuellt i detta fall, men ett genomförandeavtal är aktuellt att
tecknas.
För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten måste stängsel
uppföras, antingen av spårområdet eller parkeringsytan. Dialog kring
utformning och placering ska ske i samråd med Trafikverket.
Om Simrishamnsbanan blir aktuell bör en planskildhet för både gående
och trafik upprättas. Detaljplanen har tagit höjd för en gångbro över
spårområdet. Trafikverket anser att denna gångbro inte ska finnas med
på detaljplanekartan, dels då Trafikverket inte vill binda upp sig till en
9

14

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

viss placering som inte är anpassad för järnvägens behov, dels att
lösningen inte tillgodoser fordonstrafik. Var en planskildhet ska placeras
bör ligga inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå
ifrån det regelverk som är aktuellt för tidpunkten. En eventuell framtida
planskildhet är initierad av detaljplanen och ska därmed bekostas av
exploatören och/eller kommun. Detta bör skrivas in i planbeskrivningen.

Trafikutredning
Trafikverket anser att bilagd trafikutredning är bristfällig och efterfrågar
en trafikutredning som tydligt visar på de olika verksamheternas
trafikpåverkan. Det saknas till exempel hur mycket trafik
byggvaruhandeln kan komma att generera samt trafiken till och från Bo
Ohlsson. Det framgår inte heller hur mycket godstrafik som planeras till
och från verksamheten samt vilken typ av fordon som är aktuellt. Tydliga
flödeskartor efterfrågas samt en utförligare beskrivning till de olika
alternativen och det ska framgå vilka indata som har använts.
Trafikutredningen ska även utgå ifrån att all befintlig trafik räknas upp till
20 år efter det att området är fullt utbyggt, inte bara den regionala.
Beräkningarna visar på en hög belastning i korsningarna och Trafikverket
efterfrågar vilka åtgärder som kommer att göras. Dessa åtgärder ska
dimensioneras för 20 år efter öppnande.
Väg 1561 är en del av Skånes superbusstråk där bland annat bussens
framkomlighet, restid och komfort är viktiga faktorer. Trafikutredningen
bör ta med resonemang hur superbussen kommer att påverkas av
vänstersvängande trafik till Hannelundsgatan.

Buller
Trafikverket anser att en bullerberäkning ska utgå ifrån prognosåret 2040
för all trafik.

Övrigt
Sid 44, stycke tre. Här bör göras ett tillägg att planförslaget har tagit
hänsyn till utbredningsområdet för Simrishamnsbanan och inte tillåter
permanenta byggnadskroppar inom korridoren.
Sid 44, stycke fem. Stryk väg 11 i texten då det skapar förvirring kring
vad som avses.
Sid 33. Det bör framgå att Trafikverket, Region Skåne och kommunen
har tecknat en avsiktsförklaring gällande superbussåtgärder där rivning av
viadukten är en del av paketet.
Observera att fler synpunkter kan komma i senare skeden.

Kommentar:
Planen har omarbetats och begränsats. Bland annat har etappindelningen
utgått. En eventuell rivning av viadukten, eventuell framtida anslutning direkt
från Gladanleden, samt en eventuell Simrishamnsbana omnämns framöver
endast som framtida möjligheter som om de genomförs bland annat kräver ny
detaljplan.
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Byggrätterna har minskat. All byggrätt är borttagen inom den
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för
Simrishamnsbanan.
Trafikverket vill upphäva riksintresset för framtida järnväg men
eftersom beslut inte är fattat i frågan finns riksintresset och dess
konsekvenser med i planbeskrivningen.
Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan fortsatt beaktar och tar
hänsyn till det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan.
Behovet av parkeringsplatser har beräknats utifrån den verksamhet
som finns idag Parkeringsplatser för rörelsehindrade regleras inte i
detaljplan. Illustrationskartan visar möjlighet till parkering för
rörelsehindrade intill varuhusets entré.
Planförslaget en passage över spårområdet strax norr om lokstallet.
Plankorsningen har utformats i samråd med Trafikverket som
kommer att bygga korsningen under 2022.
Frågan om kostnad för avskärmning kring spårområdet regleras i
avtal mellan kommunen och trafikverket och i avtal mellan kommunen
och exploatören.
Ny kompletterande trafikutredning har tagits fram beräknad på trafik
2040. Som underlag för beräkningar av trafikalstring har
omfattningen av planerade verksamheter, dess parkeringsbehov samt
beräknad godstrafik använts. Beräkningen av trafikalstringen omfattar
även trafiken från södra delen av Norra industriområdet i anslutning
till Hannelundsgatan när detta område är fullt utbyggt enligt gällande
detaljplan. Trafikutredningen visar att genomförandet av detaljplanen
påverkar trafiken i korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Dock
inte så mycket att åtgärder behöver genomföras. I korsningen Väg
11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen först ha
negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för
köbildning. Detaljplanen har dock en genomförandetid på 5 år, och det
finns planer på en ny utfart från det aktuella planområdet söderut till
Gladanleden. Om planerad utfart blir verklighet kommer det att
krävas ny detaljplan med tillhörande trafikutredning. Kommunen gör
därför bedömningen att åtgärder inte ska utföras i detta läge.
Planområdet väster om järnvägen har minskats, användningen handel och
centrum har begränsats till nuvarande fastigheten Stärkan 1. Norr om
fastigheten har området mellan Skräddaregatan och järnvägen planlagts som
allmän plats, Natur. Föreslagen lastzon har flyttats söderut till varuhusets
befintliga fastighet.
Ny bullerutredning har tagits fram. Krav på bullerskydd mot intilliggande
bostadsområde liksom krav på att ventilation och andra bulleralstrande
anläggningar ska vändas bort från bostäder eller bullerskyddas har införts i
planen.
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4. Region Skåne

(Kommunen har godkänt anståndsbegäran om förlängd samrådstid.)
Planförslaget möjliggör stora ytor för handel och bilparkering och har ett
tydligt fokus mot bilburna resenärer, med bilen som den fortsatt största
marknadsandelen till området. Samtidigt gör planområdets centrala läge i
orten, i anslutning till Tomelilla station och till en ny station för det
regionala superbusskonceptet att platsen är strategiskt betydelsefull även
för den framtida utvecklingen kollektivtrafik, både buss och tåg, samt
gång och cykel i Tomelilla. Med utgångspunkt från ovanstående ser
Region Skåne gärna att dessa färdmedel ges större utrymme i
planförslaget. Därigenom finns potential att öka stationens tillgänglighet
och attraktivitet då gatustruktur och rörelsemönster med mera förändras.
God kunskap om rörelsemönster för olika grupper mellan kollektivtrafik
och andra målpunkter inom orten är ett betydelsefullt underlag för beslut
om förändringar i infrastrukturen. Många resor börjar vid hemmet.
Därför är gena, jämna och trygga gång- och cykelvägar mellan
bostadsområden och kollektivtrafik viktiga. Gång- och cykelvägars
attraktivitet kan till exempel höjas genom cykelprioritering i korsningar,
god orienterbarhet, gröna miljöer, god belysning och vindskydd. Hela
resmönstret måste fungera för att invånarna ska välja kollektivtrafiken.
Där har stationen en avgörande betydelse. Bytet vid stationerna bör vara
så snabba, smidiga och säkra som möjligt. Det behöver finnas bra
cykelparkeringar med bra låsmöjligheter. Vägledning och inspiration till
hur cykeln kan höjas som ett attraktivt transportmedel genom fysisk
planering kan hittas i TemaPM Planera för cykeln i småstaden.
Vid utveckling av området ser Region Skåne möjliga samordningsvinster
för orten, handelsområdet och kollektivtrafiken. Till exempel kanske det
finns möjlighet till en mindre kiosk eller möjlighet till tillfällig
användning såsom foodtrucks i anslutning till bussen. Goda kopplingar
för gång och cykel och en attraktiv miljö kan även vara betydelsefullt för
att locka besökare från handelsområdet till centrum, samtidigt som
handelsområdet kan gynnas av att kunna göra reklam för att det är lätt
för besökare att resa med buss och tåg.
Region Skåne ser potential till att ta ett större grepp kring områdets
utformning för att öka det hållbara resandet. Planeras det till exempel för
ordentliga cykelparkeringar och kanske cykelgarage? Kan de nya
anslutningarna över spårområdet, utöver att vara en passage från
parkering till handelslokalen, även fylla en funktion som koppling för
gående och cyklister mellan den nordvästra- och östra delen av orten?
Finns det behov av en gång- och cykelkoppling även på den västra sidan
av spåret? Med nuvarande utformning ser Region Skåne en risk att den
stora obrutna byggnadskroppen väster om spåret blir en barriär för
boende både till kollektivtrafiken och till handelsområdet.
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering,
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11
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Kommentar:
Planförslaget har reviderats och fotgängare och cyklister har tydligare
prioriterats. Gång- och cykelväg planläggs för Norra promenaden längs med
östra sidan av spårområdet. Det byggs en plankorsning över spårområdet som
kopplar samman Norreplanområdet med befintlig gång- och cykelväg, Norra
promenaden. Cykelnäten i norra Tomelilla kopplas samman med med centrala
Tomelilla och stationsområdet. De stärkta kopplingarna ökar tillgängligheten
till stationen vilket bidrar till att underlätta och öka resandet med
kollektivtrafik.
Byggrätter för kundvagnsgarage, kiosk, skärmtak m.m. har införst på
parkeringen som markerats med plusmarkering på plankartan. Denna
typ av små byggnader kiosker mm rymms även inom ytor med byggrätt.
5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Föroreningar
Ystad-Österlenregionens miljöförbund (vi/oss) anser precis som det står
i samrådshandlingen att den miljötekniska undersökningen påvisar
föroreningar i marken och Slakteriet 11 och 46 bedöms därför inte vara
lämplig för ändrad markanvändning för centrumändamål och park utan
att åtgärder vidtas.
Det framgår inte av samrådshandlingarna om det skett miljöteknisk
markundersökning på övriga fastigheter inom detaljplanen (t ex Stärkan
1). Vi anser att behovet av markundersökningar på övriga fastigheter
behöver utredas innan beslut om detaljplan.
Vi informerar om att eventuella efterbehandlingsåtgärder, sanering,
markarbeten, schaktning eller dylikt som kan behöva vidtas i ett
förorenat område ska föregås av en anmälan enligt 28 § förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska
göras till oss i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. Tiden
räknas från det att anmälan anses komplett. Den som påbörjar en åtgärd
i förorenat område innan anmälan gjorts kan dömas för otillåten
miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år.
Buller
Enligt handlingarna planeras lastzoner intill bostäder vilket ur
bullersynpunkt inte är bästa lokalisering.
Trafikbuller har utretts men i samrådshandlingarna framgår att
bullerutredning från verksamheter i form av t ex lastning/lossning och
fläktar (industribuller) inte skett. Vi anser att buller från lastning och
lossning på nuvarande verksamhet Bo Ohlsson kan mätas. Resultatet kan
användas till en beräkning av buller till berörda fastigheter om planerad
lastzon blir av.
De fastigheter som är närmst att utsättas för industribuller är bland annat
Skräddaren 1 och 2 samt Snickaren 10, 11 och 12. Vi anser att
industribuller är något som behöver utredas innan beslut om detaljplan
sker.
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Trafik
I dagsläget förekommer det bilköer från korsningen väg 11/ väg 1561
och fram till korsningen väg 11/Malmövägen. Även på Malmövägen
förekommer det bilköer. Kommer trafiken att ökas behöver detta särskilt
utredas innan beslut om detaljplan sker.
Det behöver utredas om infart med bil via Malmövägen är lämplig.
Det framgår inte av samrådshandlingarna hur miljökvalitetsnormerna för
luft påverkas. Dessa anger halter som juridiskt måste klaras för att inte
bryta mot lagen. Dessa riktvärden ska dock inte tillämpas som en
måttstock för när god luftkvalitet råder eller inte. Istället bör de strängare
riktvärdena i preciseringarna av miljökvalitetsmålet "frisk luft"
eftersträvas när olika lokaliseringsalternativ ställs mot varandra.
Det är viktigt att påpeka att det även finns andra typer av utsläpp till luft
än de parametrar som har beslutade miljökvalitetsnormer. Dessa kan för
befolkningen vara lika avgörande för luftkvaliteten som de parametrar
med miljökvalitetsnormer. Ett vanligt klagomål är t ex lukt.
Vattenskyddsområde
Enligt samrådshandlingarna finns ett vattenskyddsområde för vattentäkt
nordväst om planområdet. Vi anser att detaljplanen inte påverkar
vattenskyddsområdet mer än nuvarande användning av området.
Dagvatten
Det framgår av samrådshandlingarna att ett förslag till avledning av
dagvatten kan ske via dagvattendammen som då ska fungera både som
ett fördröjningsmagasin och rening. Då dagvattnet ska ledas vidare från
dammen kan provtagningsplan på dagvatten från dammen med fördel
tas fram. Som det framgår av samrådshandlingarna ska inte dagvatten
försämra någon enskild kvalitetsfaktor i recipienten. Stockholm,
Göteborg och Malmö har var och en för sig tagit fram riktlinjer för ett
antal parametrar för dagvatten som kan användas som måttstock för
kvaliteten på det utsläppta dagvattnet.
För recipienten innebär det att miljökvalitetsmålet för levande sjöar och
vattendrag samt miljökvalitetsnormer för fiskvatten ska klaras.
I samrådshandlingarna beskrivs olika typer av LOD (lokalt
omhändertagande av dagvatten). Förutom dammen framkommer t ex
gröna tak, infiltrering i genomsläppliga parkeringsplatser och
underjordiska fördröjningsmagasin.
Eftersom det beskrivs i samrådshandlingarna om tidigare problem att ta
hand om dagvatten i området, anser vi att gröna tak på ny bebyggelse
definitivt är något som ska utredas innan beslut om detaljplan sker.
Gröna tak kan återskapa platser för lokala växter som har försvunnit och
även utforma nya habitat om taket anläggs med växter som inte tidigare
funnits.
Gröna tak kan ta upp vatten av växtligheten och avdunstas tillbaka till
atmosfären. Dessutom har gröna tak en god vattenhållande förmåga
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särskilt jämfört med traditionella tak som inte har den alls. Detta bidrar
till fördröjning av dagvatten och minskar trycket på dagvattensystemet.
Det framgår inte av samrådshandlingarna om hänsyn tagits till
mikroplaster från t ex dagvatten från parkeringsytor. De största
utsläppen av mikroplaster sprids till hav och vatten via
dagvattensystemet. I dagvattnet finns till exempel mikroplastpartiklar
från bildäck, plastskräp och metallföroreningar från bilar.
Parkering
Det framgår inte av samrådshandlingarna om laddstolpar för elbilar
planeras inom området. Vi anser att det kan vara värt att utreda detta
vidare.
Fladdermöss
Vi har inte tillsyn på 7 kap miljöbalken (skydd av områden) samt 8 kap
miljöbalken skydd för djur och växter. Men vi tänker att kommunekolog
och/eller Länsstyrelsen Skåne kan ha fler synpunkter kring detta.
Fladdermöss dess boplatser och jaktrevir är skyddade och det framgår
inte riktigt i detaljplanen.
I samrådshandlingarna står att "fladdermössen kommer att påverkas vid
en exploatering men i rätt liten skala". "Förutsatt att dammen och viss
träd- och buskvegetation sparas och att området inte lyses upp på
kvällarna utan delar får vara mörka, så borde dessa anpassningar räcka
som hänsyn". Med tanke på att det kommer bli handelsområde antar vi
att det kommer att bli upplyst i området och då borde fladdermössen
påverkas.
Avfall
Bebyggelse och byggnadsverk behöver utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl. a
möjligheterna att hantera avfall. Vid planläggning är det viktigt att i ett
tidigt skede hantera avfallsfrågan så att störning inte uppstår samt att
tillgänglighet både för boende och avfallshämtare fungerar.
Bostad
I planbestämmelsen finns ett CB inskrivet där Disponentvillan står idag.
Det betyder att både centrumverksamhet och bostad är tillåten enligt
planen. Vi anser att om utredningen kring Disponentvillan kommer fram
till att den inte går att rädda, finns ingen mening att i planbestämmelsen
viga platsen för bostäder.

Kommentar:
En historiks inventering för hur marken på Stärkan 1 använts har
genomförts och det bedöms mindre troligt att det förekommer
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta
ska kompletterande undersökning undersökning redovisas inför
exploatering.
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Planbeskrivningen har kompletteras med information om
anmälningsplikt till miljöförbundet innan marksanering får
genomföras.
Planförslaget har reviderats och omarbetats. Planerad godsmottagning har
flyttats. Det tillåts inga bostäder. Ny bullerutredning visar att bullerskydd
krävs mot intilliggande bostadstäder för att industribuller inte ska överskrida
riktvärdena. Bestämmelse om bullerskydd införs på plakartan.
Ny kompletterande trafikutredning har tagits fram beräknad på trafik
2040. Trafikutredningen visar att genomförandet av detaljplanen
påverkar trafiken i korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Dock
inte så mycket att åtgärder behöver genomföras. I korsningen Väg
11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen först ha
negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för
köbildning. Om planerad utfart från parkeringen till Gladanleden blir
verklighet kräva Det ny detaljplan med tillhörande trafikutredning.
Kommunen gör därför bedömningen att inga åtgärder ska vidtas i detta
läge.
Det finns inga mätningar som visar att miljökvalitetsnormerna för luft
överskrids i kommunen. Planområdet är öppet med god luftväxling risken att
miljökvalitetsnormaerna ska överskridas bedöms därför som försumbar.
Kommunen är postiv till gröna tak för att bidra till att fördröja dagvatten och
laddstolpar på parkeringen och kan verka för att det kommer till ståd. Det är
dock inte inte möjlighet att kräva detta i detaljplan.
Plankartan har kompletterats med planbestämmelser om marklov för
att fälla träd, samt krav på nyplantering. I plabeskrivningen redovisas
trädbevuxna grönstråk. Kompensationsytor för ruderatmarksväxter och
insekter som avsätts inom och utanför planområdetregleras på
plankartan och redovisas i planbeskrivningen.
Avfallshantering föreslås vid lastplatserna, de ingår i bullerberäkningen
och behandlas i samband med bygglov.
6. Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden har följande detaljsynpunkter:
•
•
•
•

Det saknas beteckning på plankartan för bostadsbestämmelsen.
Den separat bostadsbestämmelsen tas bort då användning
Bostad är kombinerad med Centrum.
Ingående fastigheter i planområdet har ändrats.
Planhandlingarnas texter, kartor och illustrationer korrekturläses
med avseende på ingående fastigheter och ytor.
Byggrätt: Prickmark för att undvika stor skuggverkan, nv delen 34 meter för att inte skapa en skärm mot öster. byggförbud zon
som krävs vid en framtida elektrifiering.
Område för livsmedel bör begränsas i motsvarande omfattning
som i nu gällande plan.
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Eftersom dagvattenmagasinet måste röjas ur och volymen
återställas ska dispens för fladdermöss m fl arter sökas. Detta ska
tas upp i genomförandebeskrivningen.
Området ska förses med gång- och cykelväg, vilket innebär att
belysning kommer att sättas upp för tryggheten. Detta ska tas
upp i genomförandebeskrivningen.
Den naturvärdesinventering som gjorts måste kommenteras, då
hela området redan är i anspråktaget och det inte är rimligt att
användningen av området ska begränsas av brist på underhåll av
bebyggd fastighet inom detaljplan. Frågan om kompensation
borde därför inte vara tillämplig här, då det inte är jungfrulig
mark som tas i anspråk. Kartan måste också rättas då legend och
markeringar inte verkar samstämma.
Fornlämningen måste preciseras bättre, det framgår inte tydligt
om den ligger under asfalt eller kommer att beröras. Den måste
också kommenteras.
Byggnadshöjden är satt till 10 meter. Bör höjas till 12 m där man
avser att uppföra nya varuhusbyggnader (begränsningar, se
tidigare kommentar).
Byggrätten för hotellet bör utökas, så att en rimlig mängd rum
kan anordnas.
Skydd för vattentäkten måste kommenteras i relation till
föroreningar.
Resonemanget kring dimensionering och utformning
dagvattendammen måste fördjupas. Krävs koppling till
dagvattenutrednigen för att kunna fördröja dagvatten inom
planområdet och på aktuella fastigheter.
Saneringsbehovet måste förtydligas så att det framgår vad som
måste tas bort, och vad som kan behållas under framtida
byggnader och hårdgjord mark.
Radonförekomst ska framgå, men vilka exakta åtgärder som
krävs vid bygglov ska inte slås fast i detaljplan utan lämnas öppet
för fler tekniska lösningar som ska läggas fram senast vid tekniskt
samråd vid framtida byggnation.
Buller behöver förtydligas. Gällande värden?
Byggrätten bör matcha möjlig byggrätt enligt trafikutredning.
Trafikutredning bör kompletteras med konsekvenser för boende
sydost om området och påverkan på Norregatan respektive
Sälshögsvägen.

För övrigt har byggnadsnämnden inget att erinra. Byggnadsnämnden
föreslår därför att ovanstående synpunkter kompletteras och att planen
därefter ställs ut på nytt.
Kommentar:
Planförslaget har omarbetats och kompleterats.
Planområdet minskats och användningen handel och centrum
begränsats till kvarteret Stärkan och allmän plats, Natur, planlagts
norr om kvarteret.
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Inga bostäder tillåts.
Texter, kartor och illustrationer avseende ingående fastigheter och ytor har
korrigerats.
Ny skuggstudie har tagits fram och planförslaget har reviderats med minskad
byggrätt och byggnadshöjden har sänkts till 10 m och med lägre tillåten höjd
mot bostadskvarteren. Byggrätten som tillåter hotell är reviderad då eftersom
Scanvillan brunnit ner och rivits. Den totala byggrätten inom planområdet är
anpassad enligt trafikutredning och är balanserad med handelsområdets
planerade verksamheters parkeringsbehov.
Kommunen har bedömt att användningsbestämmelsen detaljhandel inte
ska begränsas gällande livsmedelsförsäljning.
Planbeskrivningen har kompletterats med text om kompensationsåtgärder och hänsysnstagande till skyddade växter och djur. Samt om
behov av åtgärder för infiltration och fördröjning av dagvatten samt för
biologisk mångfals kring dammen
Planbeskrivningen och behovsbedömningen har kompletterats med text
om saneringsbehov.
Ny bullerutredning är framtagen och planbeskrivningen har
kompletterats gällande buller.
Ny trafikutredning är framtagen. Kommunen avser vid behov stänga av
för all fordonstrafik mellan Norregatan och Sälshögsvägen samt stänga
av Sälshögsvägen någonstans norr om Hannelundsgatan. Detta har
framtagen trafikutredning haft som förutsättning och har därför inte
utrett konsekvenserna av genomfartstrafik på Norregatan och
Sälshögsvägen.
7. Samhällsbyggnadsnämnden

(Kommunen har godkänt anståndsbegäran om förlängd samrådstid.)
Planen har internremitterats till berörda enheter inom
samhällsbyggnadsavdelningen. VA-enheten har följande synpunkter på
föreslagen plan:
Synpunkter på plankartan
•
•

Beteckningen b2 bör tillämpas även på ytan n1, dvs. att minst
90% av marken ska vara genomsläpplig.
Det bör kontrolleras så att u-området omfattar samtliga befintliga
(och framtida) VA-ledningar. Bör inte även delar av GC-väg och
PARK1 omfattas av u-område?

Synpunkter på planbeskrivningen
•

Under avsnittet Teknisk försörjning, Vatten och avlopp bör det
stå att ”Fastigheterna (alternativt planområdet) ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.” Huruvida fastigheterna har anslutning till
vattentjänsterna (dvs. är VA-abonnenter idag) bör ej beröras, då
det kan komma att krävas nya förbindelsepunkter vid en framtida
användning av området.
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Förutom ovanstående inväntar VA-enheten slutförandet av
dagvattenutredningen för vidare granskning och eventuella synpunkter.
Det vi dock redan nu vill belysa ur dagvattenperspektiv, och anser att
detaljplanen ska ta hänsyn till, är följande:
•
•

•

•

Det befintliga dagvattensystemet är högt belastat med dagvatten
från hårdgjorda ytor uppströms och är känsligt för ytterligare
påverkan (vilket också belyses i planbeskrivningen).
Planområdet ligger intill ett vattenskyddsområde för kommunal
vattentäkt och delvis inom en grundvattenförekomst klassificerad
enligt vattendirektivet. Precis som det beskrivs i
behovsbedömningen av MKB, ska avrinning ske bort från
vattenskyddsområdet så att förorening undviks.
Hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas, vilket kan innebära
olika lösningar som att fördröja nederbörd nära källan,
infiltration till marken (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten),
trög avledning från så kallade gröna tak, etc. Det är viktigt att
detaljplanen medger ytor för detta, såsom eventuell utvidgning av
den befintliga dagvattendammen.
Kraftiga skyfall måste hanteras med en höjdsättning av området
som minimerar risken för skador på bebyggelsen. Detaljplanen
bör beskriva hur avrinningen från hårdgjorda ytor ska ske vid
stora nederbördsmängder eller vid snösmältning. Dagvatten är en
fråga för samhällsplaneringen och inte enbart en teknisk rörfråga.
VA-huvudmannen anses ansvara för att hantera ett visst
dagvattenflöde, medan kommunens ansvar för att planera
bebyggelse och samhälle så att översvämningar undviks sträcker
sig betydligt längre.

När det gäller trafiksituationen anser Samhällsbyggnadsverksamheten att
för att undvika en ökad trafik via norra delen av Norregatan till Bo
Olssons nya infart, så bör vi stänga av där Norregatan övergår till
Sälshögsvägen. Detta gäller även trafik som svänger av vid
sälshögskorset och tar sig till Bo Ohlsson på den gamla Sälshögsvägen,
vilken är en samfällig väg fram till Swegons in och utfart. Denna bör i så
fall stängas av norr om korsningen med Hannelundsgatan. Alternativt
strax norr om Swegons in och utfart.
I övrigt tillstyrker samhällsbyggnadsavdelningen planen.
Kommentar: Planförslaget har omarbetats och reviderats.
Fd Scanvillans trädgård har ändrats till Natur, där kommer träden
att sparas och marken att vara genomsläpplig.
Plankartan gällande markreservat för allmännyttiga underjordiska (u)
ledningar har reviderats. Alla befintliga VA-ledningar omfattas av uområde utom en spilledning inom Stärkan 1. Den läggs om för att inte
begränsa byggrätten. Den nya ledningen läggs under järnvägen i
plankorsningen. Arbetet utförs på bekostnad av exploatören. Inom
mark planlagd som allmän plats krävs inte markreservat för
underjordiska ledningar.
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Planbeskrivningen har reviderats enligt synpunkter gällande vatten och
avlopp samt dagvatten.
Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen.
Dagvattenutredningarna utreder förutsättningarna för en fungerande
dagvattenhantering. För att ta hand om dagvatten inom planområdet
föreslås i utredningarna fördröjningsmagasin varifrån dagvattnet sedan
leds vidare till dagvattendammen och det kommunala
dagvattensystemet. Kommunen avser att i överenskommelse med
fasighetsägaren/exploatören avtala att dessa fördröjningsmagsin
kommer rill stånd inom kvartersmark. Fördröjnignsmagasin är en
förutsättning för att minimerar riskerna för översvämning i
angränsande områden.
Avrinning ska ske bort från vattenskyddsområdet så att förorening av
vattentäkten undviks. Planbestämmelse om genomsläpplighet
säkerställer viss infiltration. Gröna tak är planenligt, men är inget som
regleras i detaljplanen. Utvidgning av dagvattendammen bedöms
rymmas inom allmän plats, Natur.
En del anslutningshöjder har lagts till. Höjdsättning i övrigt behandlas
inom ramen för bygglovsprocessen.
Möjligheten att stänga av för all motorfordonstrafik mellan Norregatan
och Sälshögsvägen, samt på Sälshögsvägen norr om Hannelundsgatan
har tagits med som en förutsättning i det fortsatta planarbetet och i den
nyframtagna trafikutredning. Detta då det inte bedöms lämplig med
genomfartstrafik från och till handelsområdet via Norregatan och
Sälshögsvägen.
8. TeliaSonera Skanova Access AB Infraområde Syd

Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka kommer
att beröras av planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår
ungefärligt av bifogad karta. Skanova har med anledning av detta
följande synpunkt som vi vill få införd i genomförandebeskrivningen:
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas
kabelanläggningars funktion ska bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.
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Kommentar:

Text om genomförandekostnad har kompletterats.
9. Telia Towers Sweden AB

Telia Towers Sweden AB, ”Telia” har i dagsläget på fastigheten Slakteriet
11, Tomelilla, en anläggning för mobilbasstation med aktivt
nyttjanderättsavtal.
Då det är av största vikt för samhället och dess infrastruktur att Telia kan
bibehålla ett väl fungerande mobilnät bör hänsyn i planarbetet tas till
aktuell mobilbasstation. Att Telia även framöver ska kunna bibehålla och
aktivt använda sig av det avtalade området, samt tillfartsväg, är vitalt. Vid
en utbyggnad av området med större flöde av människor ökar även
behovet av ett utbrett mobilnät, vilket är av intresse för samtliga aktörer.
Utifrån det ovan sagda är det rimligt att Telias mobilbasstation inom
Slakteriet 11, Tomelilla, inte påverkas av områdets planer och att denna
tas hänsyn till i kommunens planarbete framöver.

Kommentar:

Mobilbassationen ligger inom mark som planläggs handelsområde som endast
får bebyggas med telemast och tillhörande teknisk anläggning. Eftersom det är
samma markägare bör nyttjanderättsavtalet fortsätta gälla som tidigare.
10. E.ON Energidistribution AB

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter.
Inom området har E.ON markförlagda låg- och- mellanspänningskablar,
flera kabelskåp, samt en transformatorstation, vänligen se bifogad karta.
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För våra mellanspänningsanläggningar och transformatorstation har
E.ON avtalsservitut, och för våra lågspänningsanläggningar grundar vi
vår rätt med de allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012K) som gäller mellan
elnätsföretaget och kunder som är anslutna till elnätet.

Kablar
Mellanspänningskablar kommer hamna inom kvartersmark. E.ON har
beställt kabelinmätning för dessa kablar. Tyvärr kan det komma att dröja
med svar på grund av semestertider, men vi återkommer när
inmätningen är gjord med en ny karta för en exakt position av hur
kablarna ligger. Resten av kablarna kommer även de behöva kabelvisning
innan markarbete påbörjas, vilket beställs kostnadsfritt i fält via vår
kundsupport 0771-22 24 24, se även vår hemsida:
www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/grava-naraledning.html
Mellanspänningskablarna nämnda ovan kommer behöva u-område.
E.ON noterar att u-område placerats ut för mellanspänningskabeln på
slakterifastigheten, men saknar u-område för kabeln på norra delen av
fastighet ”Stärkan 1” samt den lilla sträckan in till själva
transformatorstationen (för mellanspänningen, röda kablarna).
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Beroende på inmätningen kan även en liten bit på slakterifastighetens
östra del hamna i kvartersmark och därför bli aktuellt för u-område, se
bifogad bild).

För att mellanspänningskablarna ska vara förenlig med detaljplanen yrkar
E.ON på att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med
markkabeln i mitten på nämnda platser. Den restriktion i
markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i
planbestämmelserna vid beteckningen u: ”Marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller
vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska
starkströmsanläggningar”.
Fortsatt, för elledning i mark får byggnad eller annan anläggning inte
utan ledningsägarens medgivande och lämnade instruktioner uppföras på
närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. Inte heller får utan
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ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras
ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll försvåras.
E.ON noterar i planbestämmelserna under ”Teknisk försörjning” att ni
upplyser om att vi har koncession inom området, att en förstärkning av
elnätet kan bli aktuell samt att eventuell flytt/skada av våra anläggningar
bekostas av den som begär eller orsakar det, vilket vi är tacksamma för.

Transformatorstationer
Enligt Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste en
starkströmsanläggning vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis,
vilket bland annat innebär att den ska vara utförd enligt svensk standard.
I dagsläget har E.ON en transformatorstation inom planområdet
(TLAS109, ”Skräddarplan”). E.ON hemställer att det i plankarta sätts ut
ett E1-område för denna med informationen ”Transformatorstation”. Ett
minsta område på 6 x 6 meter ska vara fritt från hinder som kan försvåra
normalt underhåll. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till
transformatorstationen med tungt fordon. För att följa
starkströmsföreskrifterna krävs att plankartan och planbestämmelserna
säkerställer att det minsta tillåtna avståndet på 5 meter mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag
upprätthålls, förslag på text är ” Minst 5 meters avstånd mellan
transformatorstation och brännbar byggnadsdel eller upplag.”.
Som skrivet i planbestämmelser kan det komma att bli aktuellt med fler
transformatorstationer beroende på effektbehov. E.ON noterar en utsatt
transformatorstation i plankarta med beteckningen b1. E.ON hemställer
att denna ändras till E1 med samma regelverk som ovannämnd
transformatorstation. E.ON vill även ha, - som även ni skriver, ett E1område på den östra delen av planområdet med samma regelverk som
resterande transformatorstationer. Vi ber att få återkomma om vilka
åtgärden som behövs när planarbetet fortskrider.
E1-området bör läggas under rubriken ”kvartersmark” i plankartan.
Slutligen får det inom området inte planteras buskar eller träd då vi
underhålls röjer marken runt stationer.

Övrigt
E.ON förutsätter att befintliga anläggningar kan vara kvar i nuvarande
läge och att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens
genomförande. Alla eventuella flyttningar och ändringar bekostas av
exploatören, vilket vi notera finns upptaget i planbeskrivningen.
Kontakt med oss behöver göras i god tid innan markarbeten påbörjas.

Kommentar:
I samråd med E.ON har befintlig transformatorstation säkerställts genom
användningsbestämmelse teknisk anläggning med precisering
transformatorstation, samt för att säkerställa utrymme för ytterligare
transformatorstation vid eventuellt ökat effektbehov har ytterligare yta
planlagts som teknisk anläggning, transformatorstation.
För att säkerställa starkströmsledningarna till och från transformatorstationen
planläggs markreservat för allmänna underjordiska ledningar, i form av u24
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område. I samråd med E.ON har u-områden reviderats utifrån inmätta
ledningar.
11. Sälshögs Bys Samfällighetsförening

Vi på Sälshög Bys Samfällighetsförening bedriver sedan 1970 talet
vägunderhåll som en vägsamfällighet med ca 20 delägare med olika
andelar. Detta med privata medel, där vi idag även har ett kommunalt
vägbidrag på ca 2400,00 SEK för bl.a. snökörning och underhåll.
Vi framför här en oro från våra vägmedlemmar i Sälshög Bys
Samfällighetsförening angående det förslag som Samhällsbyggnad prövar
till arbetsutskottet för Slakteriområdet med omnejd. Vid vårt senaste
årsmöte framförde medlemmar denna oro för starkt ökad trafik på våran
väg, som sträcker sig från Spjutstorps korset ner mot Österlens
Lastvagnar över en mindre bäck med en vägtrumma (bro). Vid ändrad
plan med in/utfart från ett så stort handelsområde via Hannelundsgatan,
är det idag med GPS vägledning i våra bilar så att trafikökningen efter
detta är uppenbar.
Vägen är gammal och smal med begränsad framkomlighet över
vägtrumma med lägre hastighetsbegränsningar.
Den används även flitigt för promenader, motionslöpning och
hästridning varpå en trafikökning ses omöjlig och olämplig.
Vi vill på så här vis uppmärksamma Er om detta. Vi har även för avsikt
att deltaga vid kallat samrådsmöte 21 augusti kl 18:00 på Tomelilla
Station och även där föra diskussion kring detta för att tillsammans hitta
en optimal lösning.
-Vi kräver att Samhällsbyggnad tar denna yttrande oro, till sin prövning
vid utformningen av förslag till arbetsutskottet.
Sälshögs Bys Samfällighetsförening har inkommit med kompletterande yttrande:
Nu efter vårt (Styrelsen) deltagande vid samrådsmötet i Folket park den
20 augusti, sänder vi här vårt yttrande med fyra kompletterande frågor.
Vi vill även inledningsvis tillägga och förtydliga att vägföreningen inte på
något vis är emot Bo Olssons expansion vid slakthusområdet men
däremot att kommunen tar höjd för de trafikeffekter som detaljplanen
innebär för den omgivande boendemiljön.
Kompletterande fyra frågor efter samrådsmötet:
Fråga 1:
Vi kan ej finna någon trafikutredning i förslaget om hur trafiken
påverkas i norra delarna om handelsområdet, och då tänker vi på våran
Samfällda väg. Hur tänker ni lösa detta?
Fråga 2:
Om GPS, trafikvägledning i bilar. På mötet nämndes att
Gatuförvaltningen i kommunen kan påverka/leda bort trafiken från
Hannelundsgatan. Är detta möjligt?
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Fråga 3:
Samfällighetsföreningen har enligt 48 a § Anläggningslagen rätt att
Delgiva företag med andelar, som en följd av att slitaget ökar på vägen
samt ta ut en ersättning för slitage på förrättningsvägen. Känner
kommunen till detta och anser ni det är lämpligt att behöva göra i detta i
planförslaget med Bo Olsson AB?
Fråga 4:
Om vi stänger av våran samfällda väg, innebär det att Sälshög Bys
Samfällighet tappar nuvarande vägbidrag för underhåll och snökörning.
Är Tomelilla kommun intresserade att därav lösa ut vägen, om detta
anses som en lösning?

Kommentar:
Detaljplanen kan inte reglera frågor utom planområdet. Skrivelsen har
skickats till enheten Trafik och service.
Era synpunkter om ökad trafik på er väg har tagits i beaktande. Kommunen
avser vid behov stänga av för all fordonstrafik där Norregatan övergår till
Sälshögsvägen. Även Sälshögsvägen avses stängas av någonstans norr om
Hannelundsgatan. Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå.
Trafikutredningen redovisar att trafiksituationen efter föreslagna åtgärder
utanför planområdet genomförts är tillräckligt.
12. Bo Ohlsson AB, Stärkan 1

I egenskap av fastighetsägare av Stärkan 1, Tomelilla vill vi framföra våra
synpunkter på det presenterade förslaget till ny detaljplan enligt följande.
f1

Området skall inte vara ett krav utan ett alternativ till lösning. Vi
förutsätter att all trafik går i samma plan.

x1

Här framgår det inte vem som skall vara väghållare. Vi anser att
uppbyggnad och underhåll måste ligga på kommunen.

r1 k1

Eftersom byggnaden blivit kraftigt eldhärjad anser vi att den
måste rivas. Detta styrks av den sakkunniges utlåtande.

Inom Slakteriet 11 måste det finnas möjlighet till följande
•

Byggrätt för anordning med tak för kundvagnar, 4 enheter på
vardera 40 m2

•

Byggrätt för uppställning av vagn för försäljning t.ex korvvagn.

•

Det måste kunna vara möjligt att anordna en uteservering i
anslutning till lokstallet om detta skall kunna användas som café
eller liknande.

•

Området för disponentvillan måste nu ändras och vi föreslår att
detaljplanen får beteckningen HC1 men att det skall vara tillåtet
att uppföra hotell.
Marken intill som har beteckningen b1 respektive n1 måste också
ändras då vad vi förstår förutsätter att disponentvillan skulle vara
kvar.
Byggrätten måste därför utökas på dessa områdena dock men
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hänsyn till intilliggande bebyggelse.
Utfartsförbudet utmed Slakterigatan tages bort för att möjliggöra
en infart längre i väster och inte i direkt anslutning till fastigheten
Slakteriet 42.
Inom Stärkan 1 måste det kompletteras eller ändras
•

Utfartsförbudet i nordvästra delen måste tagas bort gäller från
Malmövägen in på Skräddaregatan c:a 75 m. Här måste
varuintaget vara kvar för att kunna täcka denna del av butiken.
Det är orimligt att alla transporter skall gå genom hela butiken.
När denna del bebyggs försvinner automatiskt möjligheten till ino utfart.

•

Utfartsförbudet i hörnet av Skräddaregatan vid
transformatorkiosken måste upphävas för en in- o utfart. Detta
för att kunna ha alternativa lösningar för transporter inom
fastigheten fram till dess att byggnationen genomförts i denna
del.

•

Den totala byggnadshöjden på fastigheten norr om Stärkan 1 kan
sänkas till 7 m.

Illustrationen visar trafikflödet mm som dock inte går att utläsa av
detaljplanen. Vi anser att detta skall även framgå här.
Med anledning av vad vi nu framfört emotser vi en revidering då våra
synpunkter annars påverkar verksamhetens utveckling på ett negativt
sätt.

Kommentar:
Planförslaget har omarbetats i dialog med exploatören. Planbestämmelse om
gångbro (f) har tagits bort. Planbestämmelser om markreservat för
allmännyttig gång- och cykeltrafik (x) har tagits bort inom kvartersmarken för
detaljhandel och centrumändamål förutom för delen för planerad plankorsning
och anslutande gång och cykelväg inom Trafikverkets fastighet.
Scanvillan har rivits.
Egenskapsbestämmelse reglerande byggrätt för komplementbyggnader inom
området för planerad parkering har lagts till.
Caféverksamhet och uteservering ryms inom användningen centrumändamål.
Byggrätten för lokstallet har reviderats.
Då Scantvillan rivits har planförslaget för den delen ändrats till
Detaljhandel och Centrum, vilket innebär att hotell och vandrarhem
fortsatt får finnas. Föreslagen byggrätt är anpassad för bevara ett antal
stora bokar och andra träd som växer i och kring trädgården.
Trädgården planläggs som allmän plats, Natur. Syftet är att sparade
träd och iordningställd sandmark ska gynna de rödlistade arter som
finns inom planområdet. En mindre yta planläggs som uteplats till
hotellet trädgården.
Utfartsförbudet kvarstår mellan handelsområdet och Slakterigatan då
kommunen inte bedömer det lämpligt med genomfartstrafik på Slakterigatan
och genom bostadsområdet.
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Utfartsförbudet för fastigheten Stärkan 1 har reviderats. Utfarter för befintlig
godsmottagning blir planenliga men regleras längre västerut. Utfartsförbudet
intill transformatorstationen från Stärkan 1 kvarstår i övernskommelse med
er som fastighetsägare och exploatär.
Kommunen har i samråd med er som fastighetsägare och exploatör valt att ta
bort detaljhandel och centrumändamål norr om fasigheten Stärkan 1. Därmed
har också byggrätten tagits bort.
Illustrationskartan har reviderats enligt reviderat planförslag.
13. HB L-H Månsson,

•

Stäng av chikanen mellan Norregatan och Sälshögsvägen.
Dagligen sker här incidenter med lastbilar som ignorerar
förbudsskyltarna, samt personbilar som kör i hög fart igenom
chikanen och därmed struntar i bla högerregeln till Slakterigatan
och Eriksgatan. Inkörseln till Norregatan från Gladanleden bör
göras smalare vilket tydligör avstäning, likt den som finns söder
om gladanleden på Norregatan.

•

Behåll cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan.

•

Bevakat övergångställe med trafiksignaler korsningen
Norregatan-Gladanleden.

•

Ingen fordonstrafik in eller ut från Scanområdet vi Slakterigatan
eller Eriksgatan.

Kommentar:
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet ingår inte detaljplanen.
Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på kommunen.
Utfartsförbud föreslås i planen mellan handelsområdet och Slakterigatan.
Gemensamma yttranden
Flera privatpersoner har kopierat in eller citerat identiska yttranden från
fyra olika skrivelser numrerade A-D. Dessa redovisas och kommenteras
här. I varje enskilt yttrande där någon an dessa skrivelser förekommer
hänvisas till de gemensamma svar som lämnas tillsammans med
yttrandena.
Gemensamt yttrande A

Stäng mellan Norregatan och Sälshögsvägen. Sätta upp Vägmärke
återvändsgata på Norregatan vid infarten från Gladanleden och smalna
av infarten till Norregatan.
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Visa in alla leverans från Malmö-Sjöbo-Ystad via svamparondelen –
Sälshög – Hannelundsgatan.

Kommentar:
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet reglars inte i
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.
Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik.
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen.
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå.
Gemensamt yttrande B

Förslag bygg ut trottoaren på Norregatan 34 i korsningen Östra utfarten
Norregatan. Behövs för att lastbilarna skall se att de inte får köra igenom.
Flytta ut skylten på utbyggnaden som säger detta. Plus att det hade varit
bra med en skylt även på Östra utfartsvägen som sa att lastbilarna inte
fick vända in mot Norregatan.

Att vinna på utbyggnaden
När man skall gå över på övergångsstället behöver man inte gå ut flera
meter ut i gatan för att kunna se trafiken från väster.
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Lastbilarna från höger kan se att de inte får köra in där och de slipper
hålla på och försöka vända för att komma ut igen vilket tar tid från
föraren och ställer till problem och har betytt att där får komma en
annan chaufför och lös av. Eller som någon gjort backa ut på östra
utfarten.
Ut körning från Norregatan 34 kan göras utan risk.

Kommentar:
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet regleras inte i
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.
Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik.
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen.
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå.
Gemensamt yttrande C

Vi, berörda grannar, motsätter oss det förslag till ny detaljplan i den del
som avser att omvandla idag befintlig kommunal parkmark till privat
mark för handel med möjlig byggnadshöjd om 10 meter på Tomelilla
237:9 norra del, norr om Stärkan 1. (Markerat i rött på kartan nedan).

Denna parkmark är den enda naturliga avskärmning – en skyddszon mellan bostadsfastigheterna på Skräddaregatan och Cirkelgatan å ena
sidan och järnväg samt industri på andra sidan. Att omvandla denna
mark från park till handelsbebyggelse om 10 meters totalhöjd kommer i
praktiken att betyda en kraftig omgivningspåverkan, från ljus, luftig,
blandad växtlighet till en kompakt 10 meter hög vägg. Allmänheten och
närboende kommer att mista tillgång och access till såväl denna
parkmark som naturområdet direkt norr därom. Det krävs mycket starka
skäl för att omvandla kommunal obebyggd parkmark till privat mark
med total byggrätt för handelsverksamhet. Då värde samt boendemiljö
kommer påverkas kraftigt i detta fall är det befogat med inlösen för de
närmaste 5-6 bostadsfastigheterna, vilket saknas resonemang kring i
förslaget.
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De i förslaget uppgivna miljökonsekvenserna avseende skuggning för
denna del av området är felaktiga. I förslaget görs en jämförelse som om
denna del av området idag är fullt utbyggd med 8 meters byggnadshöjd.
Gällande plan och verkligheten säger något annat; Parkmark och utan
bebyggelse. Dessutom görs inte jämförelsen med översta delen av
Tomelilla 237:9 inräknat. Dvs. den del av Tomelilla 237:9 som gränsar till
hälften mot Snickaren 12 är inte med i jämförelsen. En korrekt
jämförelse av skuggning mellan gällande plan och verklighet samt den i
förslaget, skulle ge stora betydande skillnader. Vi önskar se en sådan
korrekt jämförelse samt att en rättelse görs i förslaget.
Vidare motsätter vi oss en utökning av byggrättens area, samt en ökning
av byggnadshöjden från 3 meter till 10 meter, på Stärkan 1 norra del.
(Markerat i rött på kartan nedan).

Vi anser att en utökning av byggrätten ända ut till fastighetsgränsen
tillsammans med den kraftigt ökade (333%) totalhöjden (3 m till 10 m)
kommer att ge en stark känsla av instängdhet för närliggande
bostadsfastigheter. Även i detta fall är det befogat med ett resonemang
kring inlösen för de närmaste 5- 6 bostadsfastigheterna, vilket saknas i
förslaget.
De i förslaget uppgivna miljökonsekvenserna avseende skuggning för
denna del av området är felaktiga. I förslaget görs en jämförelse med 8
meters byggnadshöjd samt att denna del av området redan är fullt
utbyggd. Gällande plan och verkligheten säger något annat; Max 3
meters byggnadshöjd på befintliga byggnader i bilden ovan. I övrigt
begränsas byggrätten av prickmark i planen. En korrekt jämförelse av
skuggning mellan gällande plan och verklighet samt den i förslaget, skulle
ge betydande skillnader. Vi önskar se en sådan korrekt jämförelse samt
att en rättelse görs i förslaget.
Vi anser vidare att förslaget till detaljplan inte beskriver
miljökonsekvenserna avseende buller för bostäderna på Norreplan och
då speciellt för boende längs södra delen av Cirkelgatan, östra delen av
Norrplansgatan samt västra delen av Skräddaregatan. Detta med hänsyn
till den, på idag parkmark, föreslagna lastzonen med tillhörande
godsmottagning. Lastbilar med backvarnare samt startande/körande
lastbilar på lågväxel kommer generera en bullermatta som inte studerats,
bedömts eller utvärderats i förslaget.
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Vi vill att förslaget kompletteras med en specifik
miljökonsekvensbeskrivning på denna punkt.
Vi vill slutligen se att förslaget kompletteras med en väl avvägd grund för
varför kommunal obebyggd parkmark, direkt gränsande till
bostadsfastigheter, skall ersättas med en bullrig lastzon med tillhörande
godsmottagning.
Vi föreslår att förslaget omarbetas så att lastzon med tillhörande
godsmottagning flyttas till andra sidan järnvägen och att parkmarken
lämnas orörd. Samt att byggrätten på Stärkan 1 norra del inte förändras.
Kommentar:
För utpekat område, del av fastigheten Tomelilla 237:9, är gällande
detaljplan, Stadsplan över Tomelilla köping, S1, som fick laga kraft
1933-01-20. I gällande detaljplan är endast norra delen av det
utpekade området planlagt som plantering (parkmark). Större delen av
området är planlagt för järnvägsändamål utan begränsning avseende
utbredbning och höjd av byggnader.
Planförslaget har reviderats. Planområdet har minskats. Endast området som
i gällande detaljplan är planlagt som järnvägsändamål planläggs i
planförslaget som allmän plats, Natur. Att planområdet minskats samt att
Natur förelås säkerställer utpekat området som naturmark samt tillgången
till grönstråket längs gamla banvallen. Dessutom innebär revideringarna att
det går att skapa en gång- och cykelväg från Norreplanområdet via en
plankorsning över spårområdet till gång- och cykelbanan öster om
spårområdet.
Ny skuggstudie har tagits fram och planförslaget har reviderats med minskad
byggrätt genom att handelsområdet är begränsad till kvarteret Stärkan och att
byggnadshöjder sänkts. Föreslagen byggrätt är anpassad för att begränsa
skuggan på omgivande bostadsbebyggelse Intilliggande fastigheters värde
bedöms inte påverkas.
Lastzonen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga fastighet.
Planförslaget ställer krav på bullerskydd mot Skräddaregatan vid
godsmottagningarna samt på att ventilation och andra bulleralstrande
anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid behov bullerskyddas.
Enligt ny bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen ligga inom
rekomenderade gränsvärden. Kommunen bedömer inte att miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.
Gemensamt yttrande D

Allmänt
All trafik från Ystad, Malmö, Sjöbo osv till Simrishamn och vice versa,
måste ledas om från Väg 11/Gladanleden genom tätorten, till en ny
förbifartsled/ringled. Det borde underlätta för handeln om de som är
köpintresserade uppfattar Tomelilla som en tillgänglig ort med mycket
fria parkeringsplatser och ett bra trafikflöde. Jag tror handeln får win-win
resultat av förbifartsled och ryktet om bästa handeln sker i
parkeringsplatsfria Tomelilla sprider sig.
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Ur miljösynpunkt vore en bra förbifartsled perfekt då all trafik kan löpa
runt tätorten med jämn körning. Mycket tung trafik går över bron idag
även om rekommendationerna säger omväg Everöd.
Metodik
Det är märkligt man ej kan ta helhetsgrepp om stora förändringar inom
tätorten. Naturligtvis skulle beslutsunderlaget om försäljningen av
kommunala marken till Bo Ohlsson, även innehållit detaljplan och även t
ex planerad trafikförsörjning. När man tar ett beslut i taget är det lätt att
låsa in sig. Samtidigt som Bo Ohlsson måste få besked om
expansionsmöjligheter, måste närboende få demokratiskt sätta sig in i
helhetsplanerna för Norra Tomelillas utveckling. Frågan är om
medborgarinflytandet kan bli lika stort på trafikplanen som på
Detaljplanen med samråd?
Vem påverkar trafikplanen - är det ett rent tjänstemannaärende utan
medborgare- och politiskt inflytande? Boende på
Slakterigatan/Norregatan har för ca ett år sedan lagt skrivelse med
synpunkter på lastbilsproblematiken vid Norregatan/Sälshögsvägen, utan
att få gehör från kommunen.
Varför utreder man ej järnvägsfrågan, detaljplanen, försäljningen och
trafikplanering i ett då allt hör ihopa. Finns någon dagordning som löper
parallellt med den officiella?
Synpunkter
1. l andemening med ovan metodikstycke bör Trafikplan mm
relevant information vara på bordet när Detaljplan fastställes så
att alla politiker och medborgare får underlaget i sin helhet.
2. Skall Scanbron rivas så är det ej en kommunal kostnad.
Skattebetalarnas pengar skall ej gå till detta.
3. Går detaljplan igenom bör man hjälpa Bo Ohlsson med
trafikflödet så mycket som möjligt, så ej det blir störningar för
hela norra orten. Gladanleden/väg 11 måste avlastas. Vid
Hannelundsinfarten bör tvåfilig rondell eller fyrfilig väg finnas
(två södergående varav en till Industriområdet och Bo Ohlssons
kundparkering samt två norrgående varav en med vänstersväng
till Industriområdet/Bo O). Man bör kanske också utreda infart
från Malmövägen genom anslutningsväg norrifrån?
4. Man bör behålla och utöka så mycket gång- och cykelvägar som
möjligt i Norra Tomelilla samt snygg miljö (vatten/träd) är
viktigt. En lummig grön stadsdel innebär gratisreklam för
Tomelilla som en lugn harmonisk tätort? Ett fint närområde till
Bo Ohlsson ger god PR.
5. Trafikplats Norregatan/Sälshögsvägen bör stängas för
motortrafik omgående.
6. För att underlätta för boende på Norregatan, Slakterigatan och
Eriksgatan så måste Gladanleden/väg 11 avlastas. Då blir det
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möjligt att ta sig över mot södra Norregatan utan att rondell
bygges. Samrådsmötet gav intryck utav oro för närboende och
redan idag är norra Norregatan en vändplats för lastbilar. Bättre
skyltning på Gladanleden är viktig för att undvika
trafikstörningar
7. Stor tvåfilig rondell bör byggas vid korsningen Gladanleden/väg
1561 (Kristianstadsvägen)
8. Förbifart Tomelilla /ringled bör påbörjas snarast. BenestadSvampakorset - Everödskorset (med 2-filig rondell) blir tre stora
nav och genom detta så kommer trafikflödet till och från Bo
Ohlsson på väg 1561 ske enkelt och smidigt. Skyltning till Bo
Ohlsson från Ystad, Sjöbo/Malmö och Kristianstad styr trafiken
mot infarten 1561/Hannelund (om infart från Malmövägen ej
blir av).
Kommentar:
Synpunkter som inte berör planområdet är inte en fråga för
detaljplanen. Synpunkter om gator, trafik, eventuellt framtagande av
trafikplan och förslag på ny sträckning för riksväg 11 har
vidarbefodrats till enheten Teknik och service.
1

Kommunen avser att ta fram en trafikplan för Tomelilla som
kommer ligga tillgrund för framtida detaljplaner.

2

Kostnadsfrågan rörande eventuell rivning av viadukten är en politisk
fråga som inte berör detaljplanen och kommer därför inte kommenteras
här. Det finns en avsiktsförklaring mellan Region Skåne, Trafikverket
och Kommunen som en del i arbetet kring Superbussar.

3

Ny trafikutredning har utrett och beräknat att genomförandet av
detaljplanen ger inte innebär av behov av andra trafikåtgärder
än att förbindelsen Norregatan – Sälshögsvägen kan behöva
stängas för all motorfordonstrafik, före 2040.

4

Både befintliga och nya gång- och cykelvägar, inom planområdet,
planläggs. En plankorsning över spårområdet kopplar samman
Norreplanområdet i väst med befintlig gång- och cykelväg,
Norrapromenaden. Dock planläggs ingen allmän gång och
cykelväg i förlängning av Slakterigatan. Istället avser kommunen
att anlägga ny gång- och cykelväg mellan Norregatan och Norra
promenaden precis norr om Gladanleden och viadukten, utanför
planområdet.

5

Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung
trafik. Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen.
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå.

6-8 Synpunkter har skickats till enheten Trafik och service på kommunen.
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14. Privatperson 1, Bagaren 6

Önskvärt om gång och cykelväg skapades för att lättare nå Norra och
Södra promenaden och området på andra sidan spårområdet för boende
på Bo Ohlsson-området.

Kommentar:

Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till
gång- och cykelbanan öster om spårområdet.
15. Privatperson 2, Björken 13

När där skall vara cykel och gång trafik på Norregatan måste trottoaren
byggas ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall gå över
och trafiken från inustribyn måste ledas om till Kristianstavägen genom
ett stopp vid dagens avsmalning Norregatan industribyn.
Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A och B sid. 28 och 29.

Kommentar:
Synpunkten har skickats vidare till Trafik och service.
Se kommentarer till gemensamt yttrande A och B sid. 29 och 30.
16. Privatperson 3, Björken 13

När där ska vara cykel- och gångtrafik på Norregatan måste trottoaren
byggas ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall gå över
och trafiken från industribyn måste ledas om till Kristianstadvägen
genom ett stop vid dagens avsmalning Norregatan industribyn.
Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A sid. 27.

Kommentar:
Synpunkterna har skickats vidare till Trafik och service.
Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid. 29
17. Privatperson 4, Björken 13

Trottoaren vid korsningen Norregatan Gladanleden mot Simrishamn
måste byggas ut så man kan se om där kommer bilar från Simrishamn
när man skall gå över och kommer från industribyn (Bo Ohlsson). Och
bilar måste stoppas från Bo Ohlsson så de inte kan köra ner på
Norregatan utan fortsätter ut på Kristianstadvägen. Norregatan mot
industribyn måste vara en återvändsgata.
Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande A, se sid 28.
Kommentar:
Synpunkterna har skickats vidare till Trafik och service.
Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid. 29.
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18. Privatperson 5, Slakteriet 21

Jag har synpunkter enligt följande:
•
•
•
•
•
•

Norregatan behöver stängas för biltrafik norrut mot
Industriområdet. För ett lugnare bostadsområde och för att
hindra infart till Hannelundsvägen den vägen.
Eriksgatan får fortsatt vara återvändsgata och endast förbindas
med Slakterigatan vi GC-väg mot Slakteriområdet (i Väster från
Eriksgatan)
Att det nya området efterhålls snyggt och städat
Att fas II av detaljplan kommer igång så fort som möjligt i
samband med fas I.
Att Riksintresset för Simrishamn-Malmö Tågbana bevakas och
genomförs och inte hindras av planen för stärkan och
slakteriområdet.
Rondeller vid 1. Bo Ohlson korset, 2. Norregatan/Gladanleden,
3. Gladanleden/Sällshögsvägen.

Kommentar:
Synpunkter om allmän plats, gator och trafik utanför planområdet regleras
inte i detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.
Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik och
avser vid behov stänga av för all motorfordonstrafik där Norregatan övergår
till Sälshögsvägen. Möjligheten till gång- och cykelväg kommer dock kvarstå.
I samrådetskedet omnämndes etapp 1 och 2, vilket nu har tagits bort. Detta
då planförslaget endast omfattar det som kallades etapp 1. Denna detaljplan
ska vara genomförbar fristående. Det som tidigare omnämndes etapp 2 som
till exempel ett eventuellt rivande av viadukten, en framtida anslutning till
planerad parkering direkt från Gladanleden, samt en eventuell
Simrishamnsbana är frågor som inte regleras i denna detaljplan. Frågor om
eventuella genomförande av dessa åtgärder kan därför inte besvaras.
Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan beaktar och tar hänsyn till det
framtida riksintresset för Simrishamnsbanan.
19. Privatperson 6, Skräddaren 3

Vi vill härmed protestera mot Bo Olssons nybygge p.g.a att vi ej kommer
att nå cykelbanan som går mellan Tryde och Tomelilla. Här på
Skräddaregatan där vi bor finns knappt någon trottoar. Bo Olsson har
byggt ända ut på gatan och trafiken är väldigt intensiv och om dom
dessutom blockerar den enda cykelvägen som finns är vi illa ute.

Kommentar:

Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till
gång- och cykelbanan öster om spårområdet.
Planförslaget innebär att trafiken på Skräddaregatan kommer minska
betydligt då varuhuset i framtiden inte kommer ha kvar befintlig utfart från
besöksparkeringen.
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20. Privatperson 7, Skräddaren 3

Bebyggelse på Tomelilla 237:9 kommer att stänga av hela villaområdet.
Vi kommer inte ut till gång o cykelväg Tryde-Tomelilla. Villapriserna
kommer att sjunka. Utsikten blir mycket dålig man ser endast en vägg o
tak österut. Kontainerna i hörnet måste bort! Finns bygglov? Om det
mot förmodan skulle byggas ändå så måste där göras en gång och
cykelväg t.ex utanför väg intillbyggnad enligt bifogad skiss.

Yttrandet har kompleterats ytterliggare skrivelse enligt följande:
Bebyggelse på Tomelilla 237:9
Tänk på hasselmössen som bor i buskar på tomter och i spårområdet!
Norra promenaden är en befintlig gång och cykelled mellan TrydeTomelilla, får ej tagas bort! När viadukten rivs måste en tunnel byggas
under vägen. Gör en ringled runt Tomelilla från Brandstationen till
Trydevägen, Malmövägen för att få bort all tung trafik. När köpte
Kommunen 237:9 av järnvägen? Bef. utfart från Bo Ohlssons skall ha ett
gupp omgående, innan olyckor sker!

Kommentar:

Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till
gång- och cykelbanan öster om spårområdet.
Planförslaget har omarbetats och planområdet minskats, byggnadshöjder har
sänkts och anpassats efter en ny skuggstudie, användningen handel och
centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän plats, Natur, har
planlagts norr om kvarteret Stärkan. Byggrätten inom delen av fastigheten
Tomelilla 237:9 intill Skräddaregatan har tagits bort. Kommunen bedömer
att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon betydande påverkan på
intilliggande fastigheters värde.
Grönstråket längs gamla banvallen bevaras säkerställs elvis inom
planområdet. Hasselmöss inom bostadstomterna och grönstråket påverkas inte
37
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då grönstråket som är viktigt för fladdermöss och för kompensationsåtgärder
bevaras.
Gällande frågan om containrar och tillfälligt bygglov så har yttrandet skickats
vidare till Byggnadsnämnden.
Planförslaget har ändrats där nu befintlig gång- och cykelbana, kallad Norra
promenaden, säkerställs genom att planläggas som allmän plats, gång- och
cykelväg.
Synpunkter om gator och trafik och förslag på trafikåtgärder för befintlig
trafiksituation utanför planområdet regleras inte i detaljplanen. Skrivelsen har
skickats till enheten Trafik och service på kommunen.
Denna del av fastigheten Tomelilla 237:9 har varit i kommunal ägo
under väldigt lång tid.
21. Privatperson 8, Målaren 11

•

Lager och lastzon kommer vara för nära bostadsområde.
(Avgaser, vibrationer och buller).

•

Boende på norreplan-området kommer stängas ute från Norra
promenaden. Det försvårar gång- och cykeltrafik.

•

Grönområde kommer försvinna.

•

Värdeminskning på villorna kommer med all säkerhet minskas.

•

Tung trafik såsom varutransporter, av- och pålastning, borde
tidsbestämmas. För att minimera påverkan för de boende i
området vid en eventuell ombyggnad.

Kommentar:
Planförslaget har reviderats genom att planområdet har minskats,
användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Därför har möjlighet
till lastzon flyttats längre söderut till varuhusets befintliga fastighet. Enligt ny
bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen ligga inom
rekomenderade gränsvärden förutsatta att bullerskydd uppförs. Planförslaget
ställer krav på bullerskydd vid planerade godsmottagningarna mot
intilliggande bostadsområde samt att ventilation och andra bulleralstrande
anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid behov bullerskyddas.
Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte i Tomelilla. Trafikmängden är
inte så stor och luftväxling är god.
Planförslaget har reviderats vilket innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet till
gång- och cykelbanan öster om spårområdet.
Planen har omarbetats så att grönområdet kommer att bli allmän plats,
natur, och därmed sparas.
Planen har omarbetats för att inte störa bostadsområdet eller påverka
bostädernas värde negativt.
Tidsbegränsning av godstransporter kan inte regleras i detaljplan. Möjlighet
till sådan begränsning kan om möjligt göras i lokala trafikföreskrifter på
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kommunala gator som ansluter till området. Synpunkten har vidarbefodrats
till berörd enhet Teknik och service på kommunen.
22. Privatperson 9, Målaren 11

•
•
•
•
•

Det planerade lagret och lastzonen är för nära bostadsområde
(buller, vibrationer och avgaser).
Boende i området (norreplan) stängs ute från norra promenaden.
Ska man verkligen försvåra för gång/cykeltrafik?
Varför ta bort befintliga grönområde?
Befarad värdeminskning på villor på cirkelgatan och
Skräddaregatan.
Tidsbestäm tung trafik (varutransporter inklusive av- och pålastning) till dagtid för minimal påverkan för boende.

Kommentar:
Se kommentar till yttrande privatperson 8.
23. Privatperson 10, Snickaren 11

Denna detaljplan är orimlig för oss som blir berörda.
Fastighetspriserna kommer att falla vilket drabbar oss hårt.
Grönområdet som är så populärt försvinner och även gången till den lilla
dungen som väldigt många använder. Istället blir där en lång länga som
stänger ute hela kvarteret.
Buller och avgaser från lastbilar blir ett störningsmoment.
Bygg på andra sidan istället.

Kommentar:
Se kommentar till yttrande privatperson 8.
24. Privatperson 11, Snickaren 11

Fastighetspriserna kommer att gå ner, vilket drabbar oss hårt.
Buller och avgaser blir ett dagligt problem.
Grönområdet försvinner där kommer även tillgången till den lilla dungen
och att gå över spåret försvinna. Idag är det många som rastar sina
hundar, promenerar och motionerar där. Väl värt att vara rädd om den.
För min del får jag enligt kartan en byggnad ända in till staketet. Vilket
jag absolut inte finner rimligt. Det förvånar mig också då du skall ha 4 m
till tomtgräns. Hur kul är det att sitta i uterummet eller vistas i trädgården
och bara se en stor byggnad. Denna byggnad skall gå halvvägs bakom
min trädgård. Helt galet.

Kommentar:
Se kommentar till yttrande privatperson 8.
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25. Privatperson 12, Alen 10

Järnvägens framtid måste säkerställas i den detaljplan som så småningom
fastställs. Det får inte finnas några hinder för en framtida öppning av
t.ex. Simrishamnsbanan eller järnväg norrut mot Kristianstadsbyggden.
Vidare måste det finnas tillräckligt utrymme för tågmöte längs hela det
detaljplanerade området så att även godståg kan mötas. Det kan inte
uteslutas att det i framtiden kan komma finnas ett behov av
spåranslutning till industri, logistikcenter, etc. och detta får inte äventyras
av att järnvägen stängts av eller omöjliggjorts genom det detaljplanerade
området. Vi vet inte idag hur framtida godsströmmar på bl.a. järnväg
kommer att se ut genom Skåne. Tomelilla har idag goda förutsättning för
etablering av verksamhet som kräver spåranslutning i samtliga
väderstreck och dessa förutsättningar måste behållas. När jag läser
Samrådshandlingen för planerna, förefaller det som att det finns
tillräckligt skydd för järnvägens framtid, med det är i kommunens
framtida intresse att detta verkligen emfaseras.
Som boende strax intill riksväg 11, är jag mycket bekymrad över
trafiksituationen längs riksvägen och hur planerna för området påverkar
denna med ökade trafikvolymer. Detaljplanen måste innehålla krav på att
trafiksituationen på riksvägen och närliggande gator blir hållbar. Det
råder redan idag t.ex. problem i korsningen Gladanleden (Riksv. 11) och
Norregatan med köer från den ljusreglerade korsningen vid Bo Olssons,
över hela järnvägsbron ner förbi nämnda korsning. Det är även periodvis
svårt att ta sig ut från Adelgatan och väg 1561 (Sälshög) på riksvägen och
detta kommer bara förvärras om detaljplanen fastställs utan hänsyn till
hur trafiksituationen på riksväg 11 påverkas. Detaljplanen måste därför
samordnas med en framtida ny sträckning av riksväg 11 norr om
Tomelilla. Det är inte rimligt att riksväg 11 fortfarande har sin dragning
genom Tomelilla.
Kommentar:
Planförslaget har reviderats och all byggrätt är borttagen inom den
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för
Simrishamnsbanan. Föreslagen detaljplan beaktar och tar hänsyn till
det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan. Detta för att inte
försvåra en eventuell tillkomst av en framtida järnvägsförbindelse.
Synpunkter om gator och trafik och förslag på trafikåtgärder för
befintlig trafiksituation utanför planområdet regleras inte i
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.
Ny trafikutredning har tagits fram och planbeskrivningen har
kompletterats.
26. Privatperson 13 & 14, Slakteriet 5

Vill inte ha mer trafik på Slakterigatan än det är idag. Dvs endast
boendetrafik.
Vore lämpligt att Norregatan där Slakterigatan och Eriksgatan ansluter
blir återvändsgata och stängs av för allmän trafik. Det kommer annars
vara omöjligt för oss på Slakterigatan att köra ut utan risk för att krocka!
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Handelsområdet HC1 med anslutning till Slakteriet 47 känns inte heller
intressant. Kan medföra störningar för våran del som bor i närheten.

Kommentar:
Ingen genomfartstrafik till handelsområdet från Slakterigatan och Eriksgatan
möjliggörs då utfartsförbud planläggs.
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet regleras inte i
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.
Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik.
Kommunen avser vid behov stänga av för all motorfordonstrafik där
Norregatan övergår till Sälshögsvägen. Möjligheten till gång- och
cykelväg kvarstår.
Då Scanvillan rivits har planförslaget för den delen ändrats till
Detaljhandel och Centrum, där hotell och vandrarhem fortsatt är
tillåtet. Föreslagen byggrätt är anpassad för bevara värdefull vegetation
som kompensationsyta för skyddade arter och begränsa skugga på
omgivande bostadsbebyggelse.
27. Privatperson 15, Målaren 10

Byggnationen av lager mittemot Skräddaren 1 och 2 där nu är
parkområde motsäger jag och alla grannar. Det måste finnas tillräckligt
med plats på andra sidan järnvägen, då där är ett stort industriområde.
Låt oss få ha kvar detta område då det annars kommer förstöra miljön.
Yttrandet har kompletterats med gemensamt yttrande C. Se sid 30.

Kommentar:
Se kommentar till gemensamt yttrande C sid 32.
28. Privatperson 16, Norra Kvärrestad 10:30

Jag anser att detaljplanen i sin helhet bör förkastas av bl.a. följande skäl.
•

•
•

En utökning av Bo Ohlssons verksamhet, som bygger på
försäljning av i huvudsak billiga varor av undermålig kvalitet,
tillverkade i och fraktade från avlägsna låglöneländer med
bristfälliga arbets- och miljölagar, är ej förenlig med FN:s globala
mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och de klimatmål som
antagits av Sveriges riksdag. Dagens ohållbara överkonsumtion
måste minska, inte öka.
Trafikverket har många invändningar gällande ökad trafik m.m.
(YA 190823).
Den ökade trafikmängd som kan förväntas kommer troligtvis att
leda till ökade trafikproblem och ökade utsläpp av koldioxid och
cancerogena ämnen i atmosfären, vilket spär på växthuseffekten
och förorsakar hälsoproblem hos människor och djur.

Andra synpunkter på detaljplanen:
•

Planen tycks bygga på att ännu fler kunder ska ta sig med bil till
handelsområdet, trots att det ligger centralt i Tomelilla med gång41

46

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

•

och cykelavstånd för många invånare och nära Tomelilla station
med goda allmänna kommunikationer. Ett ökat bilåkande
medför sämre hälsa för många människor och större
klimatpåverkan.
Inga laddstolpar finns markerade på illustrationsplanen.

Jag anser istället att:
•

•
•

Bo Ohlsson bör uppmanas att flytta sin verksamhet till Tylegatan
nära Svampakorset, där det bör vara enklare att få till ett ordnat
trafikflöde för både besökare och varutransporter utan att det
stör närboende. Busshållplats finns i närheten och det är lätt att
cykla dit från Tomelilla tätort. En ny gång- och cykelbana, på
längre avstånd från väg 11, är i detta fall också önskvärt.
Gamla stärkelsefabriken bör köpas av kommunen och göras om
till en återbrukscentral, i linje med klimatmålen. Taket bör förses
med solceller.
Slakteriområdet bör återköpas av kommunen. Här kan man t.ex.
göra en park kring dammen, bygga ett par höghus med
lägenheter och anlägga en ishall.

Kommentar:
Planområdet är i kommunens Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040
utpekat som utbyggnadsområde för handel. Lokaliseringen följer
översiktsplanen.
Planförslaget har omarbetats utifrån inkomna synpunkter. Trafikverkets och
alla andras yttrande beaktas och besvaras i samrådsredogörelsen. Bland annat
har planområdet begränsats, byggträtten minskats och hänsyn tagits till
dagvatten och skyddade arter genom att ytor för infiltration och
kompensationsåtgärder avsatts.
Gång- och cykelvägnätet byggs samman så att grönstråket, Norra promenaden
blir tillgängligt från Norreplanområdet och det blir lättare att nå området från
station och busshållplatser. Kopplingen till Tomelilla centrum blir starkare och
oskyddade trafikanter får bättre tillgänglighet till området.
Detaljplanen kan endast reglera markanvändning, i detta fall detaljhandel och
centrum, det är inte möjligt att i en detaljplan reglera ursprung eller kvalitet på
varor som säljs.
Kommunen arbetar för ökad hållbarhet. Planområdet blir kopplat till
Tomelilla centrum och har ett kollektivtrafiknära läge. Med utbyggda gångoch cykelvägar blir det mer attraktivt att nyttja kollektivtrafiken. Det krävs
dock även att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Laddstolpar och
gröna tak föreskrivs inte i planen men är önskvärt.
29. Privatperson 17 & 18, Snickaren 10

Se gemensamtyttrande C sid 30.

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande C sid 32.
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Privatperson 19, Björken 18

Se gemensamt yttrande D sid 32.

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande D sid 34.
30. Privatperson 20, Björken 18

Allmänt
Tomelilla tätort var länge navet i handeln i sydost och fler åkte in i
tätorten och handlade än vice versa. För ett antal år sedan hörde jag det
svängt åt andra hållet. Aktuell statistik från HUI/Handeln i Sverige, går
att ta fram (handelsnettot)? l grund måste vi vara rädda om våra
företagare och handlare och gynna deras expansion.
Dilemmat är Bo Ohlssons läge. Företaget - precis som järnvägen - är
insprängt i norra tätorten med trång situation. Undertecknad har länge
förespråkat en ringled/förbifartväg runt Tomelilla som skulle avlasta väg
11/Gladanleden. Många expanderande tätorter har gjort yttre ringleder
med mycket framgång.
Tomelilla har tyvärr utmärkt sig med att utvecklas lite sämre än andra
orter och "gratis"-utvecklingen med ny förbifartväg/ringled - och således
nya möjligheter till utveckling som Sjöbo, Skurup och Ystad - har
försakats. Vem tänker etablera näring och skolor väster om motorvägen i
Norrköping eller Linköping - viktigt att inte bygga in sig och försvåra
med överfarter/tunnlar för framtiden.
Dessvärre ville inte förra Kommunchefen eller förra Kommunalrådet
lyfta blicken när jag var på ett företagsmöte för några år sedan. Då skulle
en ringled ej byggas - "över min döda kropp"- och Kommunchefen ville
ha bussanslutningstrafik uppe på Scanbron; jisses vilka trafikproppar
detta skulle skapa. En tät trafikerad riksväg som delar tätorten borde
ingen normal kommun önska?
Genom avlastning taxikorset/Norra Tomelilla så får därtill busstrafiken
enklare att ta sig in och ut i Tomelilla - viktigt vi behåller
Järnvägsstationen som samlat resecentrum i tätorten.
All trafik från Ystad, Malmö, Sjöbo osv till Simrishamn och vice versa,
måste ledas om från Väg 11/Gladanleden genom tätorten, till en ny
förbifartsled/ringled. Det borde underlätta för handeln om de som är
köpintresserade uppfattar Tomelilla som en tillgänglig ort med mycket
fria parkeringsplatser och ett bra trafikflöde. Jag tror handeln får win-win
resultat av förbifartsled och ryktet om bästa handeln sker i
parkeringsplatsfria Tomelilla sprider sig.
Ur miljösynpunkt vore en bra förbifartsled perfekt då all trafik kan löpa
runt tätorten med jämn körning. Mycket tung trafik går över bron idag
även om rekommendationerna säger omväg Everöd.
Metodik
Det är märkligt man ej kan ta helhetsgrepp om stora förändringar inom
tätorten. Naturligtvis skulle beslutsunderlaget om försäljningen av
kommunala marken till Bo Ohlsson, även innehållit detaljplan och även t
ex planerad trafikförsörjning. När man tar ett beslut i taget är det lätt att
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låsa in sig. Samtidigt som Bo Ohlsson måste få besked om
expansionsmöjligheter, måste närboende få demokratiskt sätta sig in i
helhetsplanerna för Norra Tomelillas utveckling. Frågan är om
medborgarinflytandet kan bli lika stort på trafikplanen som på
Detaljplanen med samråd?
Vem påverkar trafikplanen - är det ett rent tjänstemannaärende utan
medborgare- och politiskt inflytande? Boende på
Slakterigatan/Norregatan har för ca ett år sedan lagt skrivelse med
synpunkter på lastbilsproblematiken vid Norregatan/Sälshögsvägen, utan
att få gehör från kommunen.
Synpunkter
1. l andemening med ovan metodikstycke bör Trafikplan mm relevant
information vara på bordet när Detaljplan fastställes så att alla
politiker och medborgare får underlaget i sin helhet.
2. Skall Scanbron rivas så är det ej en kommunal kostnad.
Skattebetalarnas pengar skall ej gå till detta.
3. Går detaljplan igenom bör man hjälpa Bo Ohlsson med trafikflödet
så mycket som möjligt, så ej det blir störningar för hela norra orten.
Gladanleden/väg 11 måste avlastas. Vid Hannelundsinfarten bör
tvåfilig rondell eller fyrfilig väg finnas (två södergående varav en till
Industriområdet och Bo Ohlssons kundparkering samt två
norrgående varav en med vänstersväng till Industriområdet/Bo O).
Man bör kanske också utreda infart från Malmövägen genom
anslutningsväg norrifrån?
4. Man bör behålla och utöka så mycket gång- och cykelvägar som
möjligt i Norra Tomelilla samt snygg miljö (vatten/träd) är viktigt.
En lummig grön stadsdel innebär gratisreklam för Tomelilla som en
lugn harmonisk tätort? Ett fint närområde till Bo Ohlsson ger god
PR.
5. Trafikplats Norregatan/Sälshögsvägen bör stängas för motortrafik
omgående.
6. För att underlätta för boende på Norregatan, Slakterigatan och
Eriksgatan så måste Gladanleden/väg 11 avlastas. Då blir det möjligt
att ta sig över mot södra Norregatan utan att rondell bygges.
Samrådsmötet gav intryck utav oro för närboende och redan idag är
norra Norregatan en vändplats för lastbilar. Bättre skyltning på
Gladanleden är viktig för att undvika trafikstörningar.
7. Stor tvåfilig rondell bör byggas vid korsningen Gladanleden/väg
1561 (Kristianstadsvägen).
8. Förbifart Tomelilla /ringled bör påbörjas snarast. BenestadSvampakorset -Everödskorset (med 2-filig rondell) blir tre stora nav
och genom detta så kommer trafikflödet till och från Bo Ohlsson på
väg 1561 ske enkelt och smidigt. Skyltning till Bo Ohlsson från
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Ystad, Sjöbo/Malmö och Kristianstad styr trafiken mot infarten
1561/Hannelund (om infart från Malmövägen ej blir av).

Kommentar: Innehållet i yttrandet har stora likheter med gemensamt
yttrande D sid 32, se kommentar till det på sid 34.
31. Privatperson 21, Björken 16

Se gemensamt yttrande A sid 28.

Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
32. Privatperson 22, Snickaren 12

Jag anser planförslaget vara katastrofalt för min fastighet. Det negativa är
byggnationen av lastzon och lager/gods på övre delen av Tomelilla 237:9
samt godstrafiken till densamma. Ljudnivå från lastzonen och
godstrafiken kommer att vara negativt och störande och ha en stor
påverkan på min fastighet.
Byggnaden i sig kommer att vara oerhört störande för min fastighet samt
området omkring. Känslan av ett klassiskt och gemytligt villakvarter
kommer att förstöras och helt förändra boendet i området. Att dessutom
föreslå en byggnad som sträcker sig ända in till min tomtgräns ser jag
som helt oacceptabelt.
Att godkänna en sådan stor påverkan på ett bostadsområde anser jag
vara omöjligt och jag anser att befintligt boende måste prioriteras och
respekteras. Att det direkt utanför min tomt ska vara i princip industri
istället för grönområde är inte något som man kunnat förvänta sig. Min
fastighet kommer inte längre att motsvara förutsättningarna som fanns
när jag köpte den och den kommer att bli både svårsåld och drastiskt
tappa i värde. Detta är jag ytterst säker på då jag i 5 år arbetat som
fastighetsmäklare i Tomelilla. Jag kommer alltså få en drastiskt sämre
boendemiljö på fastigheten samt personligen kraftigt drabbas
ekonomiskt. Jag anser att den övre delen av Tomelilla 237:9 optimalt bör
lämnas obebyggd, ska den nyttjas/bebyggas måste det göras utifrån
respekt för att den befinner sig i ett bostadsområde. Det förslag för
byggnation som lämnats i detta planförslag kommer jag aldrig att
godkänna.
Övrig notis:
Idag kan man promenera från bostadsområdet där Cirkelgatan ligger till
centrum, stationen osv via spårområdet. Detta är en väldigt positiv sak
som varit väldigt trevligt om det gick att bibehålla på något sätt. Det
hade då också blivit möjligt att nyttja parken som planeras på ett enkelt
sätt.

Kommentar: Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats
liksom byggrätten och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om
kvarteret Stärkan planläggs som allmän platsmark, natur. Lastzonen
närmast järnvägen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga
fastighet. Ny bullerutredning har genomförts. Den visar krav på bullerskydd
vid planerade godsmottagningar mot intilliggande bostadsområde samt att
ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från
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bostäder eller vid behov bullerskyddas. Detta minska påverkan på
villaområdet.
Idag finns ingen planenligt gång- och cykelväg över spårområdet.
Revideringen av planförslaget innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum
och stationen.
33. Privatperson 23, Målaren 12

Beträffande lagerbyggnad Skräddaregatan. Miljön och trivsel försämras i
området. Tillgängligheten till strövområde via Norravägen stängs av.

Kommentar: Planförslaget har reviderats och minskats genom att allmän
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Grönstråken har
stärkts och kompensationsytor avsatts för skyddade arter som påverkas av
planförslaget. Det innebär också att byggrätten har minskat samt att
byggnadshöjder sänkts och anpassats efter en ny skuggstudie.
34. Privatperson 24, Målaren 12

Från grönområdet till stenöken. Höga byggnader tätt inpå villor, avgaser,
buller, avstängda vägar och stigar. Träd, buskar och djurliv försvinner.
Möjlighet att sälja sin fastighet utan stor förlust finns ej.

Kommentar: Planförslaget har omarbetats genom att planområdet har
minskats, användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan
och allmän plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan intill
Skräddaregatan. Att planområdet har minskats säkerställer grönstråket
längs gamla banvallen. Byggnadshöjder har sänkts anpassat efter en ny
skuggstudie. Lastzonen har flyttats längre söderut till varuhusets befintliga
fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid planerade
godsmottagningarna mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och
andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid
behov bullerskyddas. Enligt ny bullerutredning beräknas genomförandet av
detaljplanen med dessa åtgärder ligga inom rekomenderade gränsvärden.
Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte innebär någon
betydande påverkan på intilliggande fastigheters värde.
35. Privatperson 25 & 26, Torsken 23

Trafikutredningen
1. Vi anser att Norregatan/Sälshögsvägen (shikanen) helt skall stängas
för bil o tung trafik. Dagligen sker här incidenter med lastbilar som
ignorerar förbudsskyltarna från båda hållen och snirklar sig igenom.
Även stora 24 m ekipage och trailerlastbilar tar sig igenom och vissa
kör in på Slakterigatan och får backa tillbaka ibland ända ut på
Gladanleden.
Personbilar som i hög fart kommer nerifrån Norregatan och går över
på vänster sida för att lättare ta sig igenom shikanen. Och norrifrån
som i hög fart helt ignorerar högerregeln till fordon från Slakterig
och Eriksgatan. Olyckor har inträffat här.
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Cykelvägen går även den rakt över här och fortsätter på Slakterig till
Eriksgatan vilket då blir riskfritt.
Här finns inget alternativ utan stängning.
2. lnkörseln till Norregatan från Gladanleden bör även göras smalare
vilket tydliggör avstängningen bättre, typ som Norregatan söder om
Gladanleden är utformad.
3. Övergångsställe i korsningen Norreg/Gladanleden bör utrustas med
blinkande ljus för säkrare övergång. Olyckor har inträffat här.
4. Korsningen Sälshögsvägen/Hannelundsgatan är skyltlös liksom
lndustrig/Sälshögsvägen och högerregeln gäller. Med trafikintensitet
med minst 6500 bilar/dag från Bo Ohlssons är troligen olycksrisken
oundviklig.
5. Funderingar om att koppla ihop Industrigatan med Malmövägen via
gamla spårområdet innan Folkhögskolan.
Detta område ligger helt orört och förslaget har framförts till er
redan vid förra detaljplanen (1999).
6. Vändmöjlighet bör även anordnas på Slakterigatan då privat
mark(infart) används som vändplats av biltrafik som felkör.

Kommentar: Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet ingår
inte detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen.

1. Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
2-6. Synpunktar har skickats till enheten Teknik och service.
36. Privatperson 27 & 28, Barberaren 5

Vid eventuell försäljning av marken på Skräddargatan vill jag bli
informerad via snigelpost/brev skriftligt.
Önskar upphäva tillfälliga lösningen.
Utfarten av B.O. Hantverkaregatan 2-4 nr används som vändzon.
Bilaga 1: Yttrande Stärkans grönområde
Härmed åberopas med starka skäl miljöbalken. Diarienr Första avd.
SFSnr: 1998:808 ändrad t.o.m SFS2019:496
1 kap. miljöbalken mål och tillämpningsområde.
1-6 §§
2 kap. allmänna hänsynsregler mm.
Tillämpning och bevisbörda
1-4 §§
6 § Val av plats
7 kap. skydd av områden
8 kap. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald.
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3 kap. grundläggande bestämmelse för hushållning mark -och
vattenområde
2-3 §§
14 kap. Kemiska produkter och biotekniska organismer.
9-10 §§
Bullernivå 67, 7 dzb över 110 dzb mellan tider 06:00-18:00 18:00-24:00
24:00-06:00
Co2 448-520
Sedan 1980 har marken på Stärkan underhållts av villaägare kring
gröningen. 1987 har jag med grannars hjälp hållt skogsområdet öppet
från Björnloka och skadeväxter samt breddat stigen så att hundägare m.fl
kunnat tillämpa det som promenadstråk. Vi har ett välbesökt och trevligt
strövområde som även fungerar som lungor från industriområdet och
vältrafikerade Malmövägen.
Utsläppet från fjärrvärmeanläggningen tog hårt på vårt djurliv träd och
buskar. Vi fick avverka vår 5 m silvergran tvätta våra djur från giftig sot.
Utan strövområdets träd hade detta blivet en större katastrof.då vi alla
vet att träd och växter renar luft.
Förslag på alternativa markområden för detta:
Mark finns kring Ramsåsarondellen där det redan är industri (Sahlins)
Gamla Scans personalparkering passar bättre för lager och varutransport.
Priset på de 3 övergångsbroar måste beaktas och jämföras mot förslagen.
Dessutom är skalan på TIBRO.s ritningar felaktiga.
önskar svar med redogörelse för TIBRO.s konsultarvode, samt vem som
skall betala kostnaden för detta samt broarna.
Bilaga 2
Obs. Skalan är fel (refererar till illustrationskartan)
Förslag stämmer inte!
1. Slakteriet 53. Lagerhus från Stärkan + Lastzon
2. Ramsåsarondellen mycket mark ledigt måste bli billigare än att bygga
alla broar (3 st.)
Bilaga 3-10: Fridlysta växter och djur i Skåne, Länsstyrelsen.
Markerade växter och djur i bilagorna:

Inskrivna växter och djur i bilagorna:

Strandpadda
Vanlig groda
Sandödla
Sankt Pers nycklar
Gullviva
Strimfibbla
Tistelsnyltrot
Ölandskungsljus
Bred kärrtrollslända

Gråsparv
Rödhake
Domhärre
Blåklocka
Humlor/bin
Igelkottar
Fladdermöss
Ekorre rödbrun
Uggla
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Brun gräsfjäril
Grön mosaiktrollslända
Läderbagge
Svartfläckig blåvinge
Hedjohannesört
Kamomillkulla
Kattmynta
Igelkottstaggsvamp
Blåsippa
Idegran
Smörboll

Vinbärssnäckor
Spillkroka
Hackspett stor, liten
Hus humlor
Getingar
Stekel
Sommarbinka

Kommentar:
Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats och allmän plats
Natur planlagts norr om kvarteret Stärkan vilket gör att det området som
omnämns gröningen inte kommer försvinna. Att marken inte längre planläggs
som kvartersmark gör att marken inte är aktuellt för försäljning med
anledning av detta planförslag.
Synpunkter om kommunala gator och trafik utanför planområdet ingår inte
detaljplanen. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service på
kommunen. Har ni synpunkter på Malmövägen (Riksväg 11) hänvisar vi er
till Trafikverket som är väghållare för denna statliga väg.
Bilaga 1
Det framgår inte riktigt vad som vill förmedlas i delar av bilaga 1 där flertalet
paragrafer ur miljöbalken finns med utan någon förklarande synpunkt.
Kommunen vill dock förtydliga att kommunen i upprättandet av detaljplaner
förhåller sig till aktuella lagrum och då framförallt Plan- och bygglagen samt
Miljöbalken.
Kommunen tolkar det som yttrandet innehåller synpunkter gällande buller.
Planförslaget har reviderats vilket innebär att lastzon flyttats längre söderut
till varuhusets befintliga fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid
godsmottagningarna mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och
andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder. Enligt ny
bullerutredning beräknas genomförandet av detaljplanen, med dessa åtgärder,
ligga inom rekomenderade gränsvärden.
Tillgången till grönstråket längs gamla banvallen, omnämnt som
skogsområdet, säkerställs då planområdet minskats. Dessutom har allmän
plats Natur planlagts norr om kvarteret Stärkan vilket gör att område som
omnämns som gröningen intill Skräddaregatan inte försvinner.
För information om konsultarvoden hänvisas ni till
ekonomiavdelningen.
Planförslaget har reviderats och inga broar är aktuella. Vid en
eventuell framtida Simrishamnsbanan krävs en ny detaljplan och
eventuell gångbro eller andra åtgärder utreds då inom ramen för den
detaljplanen.
Skalan på plankartan och illustrationskarta i samrådsförslaget är
korrekt.
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I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området är utpekat
som utbyggnadsområde för handel, vilket är förenligt med planförslaget.
Det framgår inte riktigt vad som vill förmedlas med bilaga 3-10 som
innehåller kopierade sidor från Länsstyrelsens informationsbroschyr om
Fridlysta växter och djur i Skåne. Ni har markerat ett flertal arter och
skrivit upp en rad ytterligare arter utan att skriva några förklarande
synpunkter. En naturvärdesinventering för området har tagits fram. Det har
efter uppgifter om att sandödla observerats i området dessutom gjorts en
fördjupad artinvetering, av kompetent konsult vid tidpunkter då sandödlan
var synlig på närbelägna platser, men ingen sandödla hittades.
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av grönstråk som
både fungerar som rekreationsområden och som spridningskorridorer som
gynnar den biologiska mångfalden. Inom planområdet och i närområder ska
kompensationsytor anläggas för att de arter som etablerat sig på Slakteriet 11
och inom spårområdet ska kunna fortleva där.
37. Privatperson 29 & 30, Skräddaren

Önskar häva tillfälliga utfarten från B.O
Lastbilar använder Hantverkargatan som vändzon för att kunna komma
in till Bo Ohlssons lager/gods.
Vi står bakom kompendium: att upphäva bygge i vårt område.
(Till yttrandet bifogat dokument hänvisat till som kompendium ovan är identiskt
med tidigare inkommit dokument. Se bilaga 1 i yttrande privatperson 27 och 28 sid
47.)

Kommentar:
Planförslaget har reviderats så att befintlig utfart från varuhusets
besöksparkering tas bort och planläggs med utfartsförbud. Synpunkter om
trafik på de kommunala gatorna är inte en fråga för detaljplanen. Skrivelsen
har skickats till enheten Trafik och service.
Gällande omnämnt kompendium se kommentar till bilaga 1 yttrande
privatperson 27 och 28 på sid 49-50.
38. Privatperson 31 & 32, Björken 13

Ev. kan lastbilstrafik förbjudas redan nu på Norreg. (i.st.f. skylten med
3,5 ton). GC-väg från Slakterig. måste anpassas så att de fastigheter som
har infart bak kan komma in med bil. Lastbilar komma in norrifrån till
Hannelundsg. Via Sälshög (från Malmö, Ystad, Sjöbo)
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Kommentar: Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 28.
39. Privatperson 33, 34, 35 & 36, Skräddaren 2

Namnet Simrishamnsbanan är egentligen fel, den banan finns redan,
rätta namnet är Malmöbanan.
Dåliga ritningar med bland annat numreringar m m man inte hittar eller
kan urskilja!
Vissa saker som ska finnas på båda kartorna finns bara på en av dem till
exempel.
Elskåpet vid Bo Ohlsson (E.ON's) är helt felplacerad på båda kartorna,
för där står tre (3) stora fula containrar, som skulle ha varit borta för
länge sedan (5+5 år är inaktuellt för länge sedan, som vi grannar
upprepade gånger ringt till kommunen om, men som densamma tydligen
blundat för. En kommentar borde vara på sin plats).
Elskåpet ska ritas mera till höger. Ännu längre åt höger utanför Bo
Ohlssons stängsel står tre (3) stora Bokträd ca 80 år gamla, som inte
heller är inritade på de båda kartorna.
Dagvattenutredningen är helt fel! Vattnet går inte som på bilden på sid
27 i Planbeskrivningen. Väldigt viktigt att detta ses över!
Vårat dagvattensystem just nu, kommer inte att tåla hårdgöring, som är
tänkt för den nya bilparkeringen på Scanområdet.
Hur kan man lägga en bilparkering samt en väldig tung trafik precis intill
ett vattenskyddsområde?
Vad är tänkt att allt dagvatten ska ta vägen eftersom det blir mycket
asfaltering enligt ritningarna? Dammen som finns där nu sväljer INTE
allt vatten! Då vi redan nu vid kraftigt regn får översvämning i våra
källare.
Någon måste kontrollera hur detta stora hela område är klassat, råder
delade meningar från både kommun och gemene man som bott här
sedan barnsben; industriområde eller villaområde? Viktigt att veta för oss
boende här, även med tanke på fastighetsskatten. Industriområde och
villaområde klassas på olika sätt!
Olämpligt att, om det är industriområde, fortsätta bygga ut precis vid ett
befintligt villaområde med tanke på ljudnivån, damm och koldioxid.
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Utbyggnad
Motsätter oss att ha lastzon & lagergods utmed
Skräddaregatan/Norreplansgatan, där vi boende får en 'vägg' avskärmat
från både ljus och luftig växtlighet. Hur kompenseras det för oss som
bor mitt emot dessa lagergodsbyggnader, både när det gäller fortsatt
boende eller försäljning av våra hus?
Lastzon & lagergods bör läggas ännu längre upp mot Scanområdet förbi
spår 1 och 2. Finns ingen anledning att använda och förstöra det lilla
grönområde som ligger parallellt med Skräddaregatan/Norreplansgatan,
som vi boende har på den västra sidan om järnvägen. Varför inte ha
godsmottagningen där nu personbilarna har sin infart till Bo Ohlsson?
Dessutom kommer bullernivån att vara mycket märkbar i princip alla
dygnets timmar. Det räcker med att det är en väldig hög bullernivå på både
komprimator samt vid de tre (3) containrar vid öppnande och stängande,
som finns mitt emot Skräddaregatan som det är nu.
På sid 37 sista stycket i Planbeskrivningen, står det: 'Även vid utformning
av eventuella installationer på tak ska hänsyn till ljud från dessa tas.
Ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från
bostäder'. Då Bo Ohlsson har satt upp en sådan ventilation/värme på
deras senaste befintliga byggnad och som är vänd mot våra hus till, ser vi
att detta åtgärdas och denna får en annan plats på byggnaden.
Järnväg
På sid 17 sista stycket i Planbeskrivningen, står det 'I Tomelilla kommuns
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 finns ställningstaganden för
kommunikation och infrastruktur. Ett av ställningstagandena är att
kommunen ska fortsätta verka för att Simrishamnsbanan ska komma till
stånd. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen'.
Kommer Simrishamnsbanan/Malmöbanan komma till stånd, är både
varumottagningen med lastbilar på Hannelundsgatan och infarten för
personbilar med infart runt Bo Ohlsson från Malmövägen, vara helt
bortkastade att genomföra; för hur är det tänkt att ändra på det som
redan är byggt? Det är väl påtagligt om något?
Har också själv mätt upp 40 meter från den tilltänkta Simrishamnsbanan
(Malmöbanan) från spår 1 + 2 och ser att den då kommer att täcka hela
det gröna området mot
Skräddargatan/Norreplansgatan; med andra ord kan knappast någon
bebyggelse av Bo Ohlsson kunna göras så långt ner mot gatorna samt att
jämföras med att man lämnar så mycket som 50 meter spårområde från
de tilltänkta bilparkeringama. Vad är logiken i detta?
Natur
I Planbeskrivningen på sidan 14 gällande naturvärdesklasser har en del av
naturen mot Skräddaregatan klassificerats som 'klass 2' (grönfärgat på
ritningen) alltså högt naturvärde, samtidigt som den del av
naturen/grönområdet vid sidan om/bredvid, INTE är klassificerat över
huvud taget (lite grönare i färgen). Denna del tillhör det övre markerade
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området och borde givetvis också klassificeras som 'klass 2'. Här står,
som tidigare skrivits, tre (3) stora Bokträd, där fladdermössen håller till,
men där finns även grodor, paddor, ödlor, olika sorters fåglar, ekorrar,
fasaner, igelkottar, vinbergsnäckor och väldigt sällsynta blommor, till
exempel sommarbinka.
Har någon från Miljö verkligen tittat på denna sida om järnvägsspåren
angående grönområdet och dess biologiska mångfald? Ska Bo Ohlsson
ändra något här, ska det vara med dispens från Länsstyrelsen! Detta lilla
naturområde ska bevaras och skyddas!
När miljön ändå är på tal och en hälsning från oss boende på
Cirkelgatan/Norreplansgatan/Cirkelgatan; Det vore väldigt trevligt om
skogsområdet som finns vid sidan om de boende på Cirkelgatan, som vi
alla använder oss av i många situationer, kunde röjas upp ordentligt,
stora träd lämnas resten röjs bort, det är inget stort område och skulle
kunna klaras av på en dag om viljan bara fanns från Tomelillas kommun!
Skrivelsen har senare kompletterats enlig följer:
Vi vill lägga till en viss ödelsort, vi är flera som sett den lilla ödlam, oc
det är sandödlan. En liten ödla som är utrotningshotad och dessutom är
fridlyst, liksom alla andra kräldjur i Sverige. Ödlan är också upptagen i
Artskyddsförordningens bilaga 1, internationell fridlysning §4 och §7,
hos Skosstyrelsen.

Kommentar:
Simrishamnsbanan är järnvägsprojektet för en återuppbyggnad av järnväg
mellan Malmö och Tomelilla då banan mellan Tomelilla och Simrishamn är i
bruk. Banan mellan Ystad och Simrishamn, via Tomelilla, döptes om till
Österlenbanan efter att den elektrifierats 2003.
Planförslaget har omarbetats. Bland annat har plankartan reviderats genom
att befintlig placering av transformatorstationen har säkerställts genom att
planlägga kvartersmark för Transformatorstation, E.
Bokträden är numera inritade i grundkartan och beaktade i planarbetet.
Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen. Dagvattenutredningarna
utreder förutsättningarna för en fungerande dagvattenhantering. Det är
beräknat vilka åtgärder som krävs för att ta hand om dagvattnet som kommer
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Östra delen av planområdet med
bland annat ny handelsbebyggelse och planerad parkering kommer innebära en
större andel hårdgjord yta. Stora områden ska enligt plankartan bestå av
genomsläpplig mark där dagvatten kan infiltrera dessutom bör underjordiska
dagvattenmagasin eller makadamdiken byggas. Avrinning ska ledas till
grönytor och till naturområdet kring dammen där vattnet fördröjs och renas.
Utredningarna visar att dagvattnet inom östra delen inte påverkar västra
sidan av planområdet. Då byggrätten norr om kvarteret Stärkan tagits bort
kommer i stort sett ingen ny mark att hårdgöras inom västra delen av
planområdet.
Fastigheter planlagda för bostadsändamål respektive fastigheter planlagda för
industriändamål i gällande detaljplan klassas som bostadsfastigheter respektive
industrifastigheter.
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Planförslaget har reviderats genom att planområdet har minskats,
användningen handel och centrum har begränsats till kv Stärkan och allmän
plats Natur har planlagts norr om kvarteret Stärkan. Att planområdet har
minskats säkerställer grönstråket längs gamla banvallen. Byggnadshöjder har
sänkts anpassat efter en ny skuggstudie. Lastzonen har flyttats längre söderut
till varuhusets befintliga fastighet. Planförslaget ställer krav på bullerskydd vid
planerade godsmottagningar mot intilliggande bostadsområde samt att
ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från
bostäder och vid behov förses med bulerskydd. Enligt ny bullerutredning
beräknas bullret efter genomförandet av detaljplanen, med dessa åtgärder, ligga
inom rekomenderade gränsvärden. Kommunen bedömer att genomförandet av
detaljplanen inte innebär någon betydande påverkan på intilliggande
fastigheters värde.
Planförslaget har reviderats och all byggrätt är borttagen inom den
fastställda utredningskorridoren för framtida riksintresset för
Simrishamnsbanan. Om Simrihamnsbanan bli verklighet krävs ny
detaljplan för att lösa spåröverfarten planskilt vilket inte bedöms vara
något hinder för riksintresset. Föreslagen detaljplan beaktar och tar
hänsyn till det framtida riksintresset för Simrishamnsbanan.
Den del av grönområdet intill Skräddaregatan som i gälland plan
ärallmän plats ingår inte längre i planen. Södra delen planläggs som
allmän plats, Natur. Området är omarkerat i naturvärdesinventeringen men har stor betydelse som grönstråk och
spridningskorridor.
Efter uppgifter om att sandödla observerats i området har fördjupad
artinventering genomfört av kompetent konsult vid tidpunkter då
sandödlan var synlig på närbelägna platser. Ingen sandödla hittades i
området.
Synpunkter som inte berör detaljplanen kommenteras inte. Synpunkter om
containrar och tillfälligt bygglov, samt om installation på Bo Ohlssons tak har
skickats till Byggnadsnämnden. Synpunkt om röjning av grönstråket vid
banvallen, som ni hänvisar som skogsområdet, har överlämnats till enheten
Teknik och service.
40. Privatperson 37, Slakteriet 23

•

Från Norregatan och industriområdet inte stänga Sälshögsvägen.

•

Rundell Norregatan Gladanleden eller trafikljus.

•

Bättre skyltat för lastbilar till industriområdet.

Kommentar:
Synpunkterna har skickats till enheten Teknik och service.
41. Privatperson 38, Slakteriet 23

Yttrande är identiskt med yttrande privatperson 37.

Kommentar:
Synpunkterna har skickats till enheten Teknik och service.
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42. Privatperson 39 & 40, Skräddaren 1

Här finns i området fladdermöss, sandödlor, igelkottar, ekorrar, paddor
och grodor som vi alla här vill ha kvar. Vårt dagvattensystem på västra
sidan av spåren tål antagligen inte hårdgöring. Den nya ladan borde ligga
på östra sidan av Malmöspåret. Vi är rädda för alla avgaser från
lastbilarna. Idag finns här stora fina träd som är bra för miljön och som
vi vill ska bli kvar. Idag bor vi riktigt naturnära i detta området. Synd att
det skall ändras så ”dramatiskt”

Kommentar:
Naturvärdesinventering är framtagen för att kartlägga naturvärden och vilka
arter som finns inom planområdet. Fladdermöss hittades och en
fladdermusinvertering är framtagen. Ett flertal rödlistade arter hittades. De
flesta kopplade till de avrivna sandytorna där de kunnat etablera sig. Efter
uppgifter om att sandödla observerats i området har fördjupad artinventering
genomförts men inga spår av sandödla hittades.
Planen har omarbetats, grönstråket genom området tillsammans med
spårområdet bilda spridningskorridorer som gynnar de skyddade arterna.
Scanvillans trädgård och området kring dammen används som
kompensationsområde för de arter som etablerat sig på parkeringen. Ny träd
på kvartersmark och kring dammen gynnar fladdermöss och andra arter på
sikt. De stora bokarna norr om Stärken kommer att stå på allmän plats och
ska bevaras.
Ny kompletterande dagvattenutredning är framtagen. Dagvattenutredningarna
utreder förutsättningarna för en fungerande dagvattenhantering. Det är
beräknat vilka åtgärder som krävs för att ta hand om dagvattnet som kommer
uppstå vid genomförandet av detaljplanen. Östra delen av planområdet med
bland annat ny handelsbebyggelse och planerad parkering kommer innebära en
större andel hårdgjord yta. Stora områden ska enligt plankartan bestå av
genomsläpplig mark där dagvatten kan infiltrera dessutom bör underjordiska
dagvattenmagasin eller makadamdiken byggas. Avrinning ska ledas till
grönytor och till naturområdet kring dammen där vattnet fördröjs och renas.
Utredningarna visar att dagvattnet inom östra delen inte påverkar västra
sidan av planområdet. Då byggrätten norr om kvarteret Stärkan tagits bort
kommer i stort sett ingen ny mark att hårdgöras inom västra delen av
planområdet.
Planförslaget har reviderats och det som i skrivelsen kallas ladan har
ändras från kvartersmark till allmänplats, natur.. De stora bokarna
som växer där kommer att bevaras.
43. Privatperson 41, Skräddaren 16

Det är inte lämpligt att bygga lager in mot viller. Det sänker priserna på
villerna. Blir mer trafik som stör. Cykel och gångstig blir vi utan.

Kommentar:
Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats liksom byggrätten
och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om kvarteret Stärkan
planläggs som allmän plats, natur.
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44. Privatperson 42, Skräddaren 16

Lager är inte lämpligt att bygga mot villorna. Störande ljud av lastbilar.
De stora bokträden vill vi att de bevars. Cykel och gångbana blir
blockerad.

Kommentar:
Planförslaget har reviderats. Bokträden bevaras och hamnar inom allmän
plats, Natur.
Planförslaget har omarbetats. Planområdet har minskats liksom byggrätten
och byggnadshöjderna har sänkts. Området norr om kvarteret Stärkan
planläggs som allmän plats, natur. Lastzonen närmast järnvägen har flyttats
längre söderut till varuhusets befintliga fastighet. Ny bullerutredning har
genomförts. Den visar krav på bullerskydd vid planerade godsmottagningar
mot intilliggande bostadsområde samt att ventilation och andra bulleralstrande
anläggningar ska vändas bort från bostäder eller vid behov bullerskyddas.
Detta minska påverkan på villaområdet.
Idag finns ingen planenligt gång- och cykelväg över spårområdet.
Revideringen av planförslaget innebär att det går att skapa en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum
och stationen.
45. Privatperson 43, Torsken 40 och 42

•

Gång och cykelväg ”Norra promenaden” skall behållas för att
smidigt ta sig från/till förskola/skola och sammankopplingen
med Tryde.

•

Norregatan & Sälshögsvägen BÖR stängas fortast möjligast, och
”cykelvägen” mellan Slakterigatan och Eriksgatan bör öppnas för
rundkörning med tanke på att där ej finns rondell. Idag har vi
alldeles för mycket trafik både bil och framförallt lastbilar som
kommer in på våra gator. Villakvarter med fler och fler
barnfamiljer, där vill vi ha lugna gator och inte den trafik som
idag befinner sig där.

•

Väg 11 är väldigt trafikerad redan idag. Hade underlättat för
boende och trafik och framförallt alla utryckningsfordon som kör
där.

Kommentar:
Planförslaget är omarbetat. Både befintliga och nya gång- och cykelvägar
planläggs i planförslaget. Dock planläggs ingen allmän gång och cykelväg i
förlängning av Slakterigatan. Istället avser kommunen anlägga ny gång- och
cykelväg mellan Norregatan och Norra promenaden precis norr om
Gladanleden och viadukten, utanför planområdet.
Synpunkter om kommunala gator och trafik som inte ingår i planområdet har
skickats till enheten Trafik och service.
Se även kommentar till gemensamt yttrande A se sid 29.
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46. Privatperson 44, Björken 17

Stäng vägen Norregatan/Sälshögsv.
Skrivelsen har kompletterats med gemensamt yttrande D se sid 32.

Kommentar:
Se gemensamt yttrande D sid 34.
47. Privatperson 45, boende Björken 17

Stäng vägen Norregatan/Sälshögsv.
Skrivelsen har kompletterats med gemensamt yttrande D se sid 32.

Kommentar:

Se kommentar till gemensamt yttrande D sid 34.
48. Privatperson 46 & 47, Slakteriet 22

•

Trafiken borde ledas utanför tätorten, ringled från svampakorset
mot brandstationen är en bra lösning för att avlasta den tungt
trafikerade gladanleden.

•

Avstängning Norregatan-Sälshögsvägen är nödvändig.

•

Det är viktigt att gång/cykelvägen som löper längs järnvägen
finns kvar.

•

Cykelvägen som förbinder Eriksgatan – Slakterigatan bör förbli
cykelväg.

Kommentar:
Synpunkter om kommunala gator och trafik som inte ingåt i planområdet har
skickats till enheten Trafik och service.
Kommunen har genomfört trafikåtgärder för att förhindra tung trafik.
Kommunen avser dessutom vid behov stänga av för all
motorfordonstrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen.
Möjligheten till gång- och cykelväg kommer kvarstå.
Befintlig gång- och cykelväg längs järnvägen säkerställs i reviderat
planförslag.
Då Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom planområdet är det inget
detaljplanen kan reglera.
49. Privatperson 48 & 49, Slakteriet 7

•

Norra promenaden måste främjas. Bilar som korsar
spåret/promenaden måste göra det på gåendes villkor.
Gångfartsområdet/upphöjd vägbank för promenaden/annan
markbeläggning.

•

Parkeringen riskerar upplevas som ytterligare kalhygge i Tomelilla
centrum /jämför med Lidls och ICAs parkeringar). Att plantera
träd i refugerna på parkeringsradernas sidor skulle göra stor
skillnad.
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•

Plankartan är väldigt anpassad efter optimerad /maxad parkering,
att GC-vägen i Slakterigatans förlängning tar flera småsvängar för
att parera parkering och sen mobilmast. Plankartan visar
verkligen att bilen är prioriterad framför gående. Slakterigatan har
alltid varit rak bort mot spåret och det vore fint om den kunde få
fortsätta vara det.

•

Viktigt att inte upphäva rivningsförbudet för slakterivillan. Det är
klart att den fortfarande går att bevara. Det handlar ju bara om
pengar. Om Bo Ohlsson inte tycker att det är värt att renovera
den finns det kanske någon eller en grupp eldsjälar som vill göra
det. Nu när villan blir klassad som B kan privatpersoner vara
intresserade av den, som J har den varit tämligen oattraktiv. Om
den säljs till nån annan vore det kanske bra om just villan kan få
in- och utfart mot Slakterigatan, men inte för handelsändamål.

•

Vi som bor norr om Gladanleden/väg 11 uppskattar att
Scanbron finns så att vi kan ta oss planskilt till centrum om man
promenerar. Det resoneras mycket kring första och andra
etappen i planbeskrivningen, innan och efter bron rivs. För det
första förstår jag inte varför våra skattepengar ska gå till att riva
en fullt fungerande bro. För det andra behövs det då en GCtunnel under väg 11 så att norra promenaden planskilt kan nå
centrum.

•

Chikanen mellan Norregatan/Sällshögsvägen måste stängas av
om inte biltrafiken till Bo Ohlson ska översvämma vårt
bostadsområde.

•

Trädallé parallellt med Norra promenaden/förlängningen av
Slakterigatan för att definiera rummen tydligare? (Då behövs inte
träd på parkeringen).

•

Det talades om gångbro över spårområdet, vore bra om den kan
användas av folk som inte vill besöka varuhuset och även utanför
öppettiderna. En neutral bro helt enkelt.

Förslag på alléer att kanta parkering för att
framhäva de gåendes rätt.

Kommentar:
Norra promenaden säkerställs genom att den planläggs som gång och cykelväg.
I korsning med intern fordonstrafik inom handelsområdet ska gång- och
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cykelvägen markeras tydligt. I korsningen med järnvägen byggs ett räcke
mellan gång- och cykelbana och körbana för motorfordon.
Planerad parkeringsyta regleras med krav på genomsläpplig markbeläggning.
Förslaget att plantera träd förespråkas även av kommunen som kommer ställa
krav på träd i avtal med exploatören.
För ett expanderande handelsområde med ett ökat antal besökare krävs också
att detaljplanen tar höjd för de parkeringsplatser som krävs för att planen ska
blir lämplig och genomförbar. Illustrationskartan visar en maximerad
parkering. Ingen allmän gång och cykelväg planläggs i förlängning av
Slakterigatan. Vart gatorna i övrig kommer förläggas inom kvartersmark är
upp till fastighetsägare/exploatör.
Disponentvillan har rivits efter att av byggnadsnämnden beviljat rivningslov.
Synpunkter på kommunala gator och trafik utanför planområdet och eventuell
rivning av viadukten, årgärder som inte ingår i detaljplanen, har skickats till
enheten Trafik och service. Se även kommetar till gemensamt yttrande A sid
28.
Planförslaget har omarbetats. Planbestämmelse om gångbro har tagits bort.
Däremot planeras en plankorsning som kopplar samman västra och östra
sidan av handelsområdet vilket möjligör allmän gång- och cykelväg och intern
fordonstrafik över järnvägen.
50. Privatperson 50, Björken 14

Ingen genomgående trafik mot industriområdet, på Norregatan alltså
stop helt vid avsmalnandet idag.
I övrigt är yttrande identiskt med gemensat yttrande B se sid 29.

Kommentar:
Se kommentar till gemensamt yttrande B sid 30.
51. Privatperson 51, Björken 14

När där skall vara cykel o gångstig på Norregatan måste trottoaren byggs
ut i hörnan mot Simrishamn för att få sikt när man skall över och
trafiken från industribyn måste ledas om till Kristianstadsvägen, genom
ett stop vid dagens avsmalning, Norregatan industribyn.

Kommentar:
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
52. Privatperson 52 & 53, Slakteriet 20

Med gällande trafiksituation på Gladanleden, där det råder kaos och
kilometerlånga köer uppstår, anser jag inte att man bör belasta nämnda
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väg ytterligare som en utbyggnad av varuhuset Bo Olsson skulle
innebära.
Därför anser jag att en ny genomfartsled bör byggas och avlasta tätorten.
Ett annat alternativ är att varuhuset flyttar ut vid väg 19, där expansion
inte finner några gränser.

Kommentar:
Synpunkter om gator och trafik utanför planområdet samt förslag på ny
dragning av riksväg 11som inte ingår detaljplanen har skickats till enheten
Trafik och service.
Ny trafikutredning gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen
och de nya trafikförhållandena inte medföra ett behov av åtgärder på
anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561 finns
risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från
norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för
köbildning. Men då det finns en avsiktsförklaring mellan
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva
viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027, möjliggörs ny in- och
utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle
resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i
närtid att vidta åtgärder.
I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området utpekat som
utbyggnadsområde för handel, planförslagetvilket är förenligt med
Översiktsplanen.
53. Privatperson 54, Torsken 22

•

Stäng chikanen mellan Norregatan-Sälshögsvägen.

•

Bevakat övergångställe med trafiksignaler vid Norregatangladavägen korset.

•

Behåll cyckelvägen mellan Slakterigatan och Eriksgatan och göra
en vändzon i slutet på Slakterigatan.

•

Förbjuda byggtrafik igenom Slakterigatan.

Kommentar:
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
Då området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera.
Planförslaget innehåller utfartsförbud mellan Slakterigatan och
handelsområdet. Vid genomförandet av detaljplanen hänvisas byggtrafik till
Hannelundsgatan.
54. Privatperson 55, Torsken 22

•

Utifrån detaljplanen är det viktigaste av allt att stänga av
chikanen, vägen mellan Norregatan och Sällshögsvägen.
Personbilar kör i hög hastighet på Norregatan för att köra över
chikanen. Det är dagligen problem med lastbilar som kör fel och
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har stora problem med att backa ut. Det finns INGET alternativ
mer än att stänga chikanen! Detta medför att en återvändsskylt
sätts upp så att den tydligt syns för alla fordon. Möjligen
avsmalna vägen vid infart på Norregatan från gladanleden.
•

Trafiken på Gladanleden kommer öka och därmed krävs det att
ett bevakat övergångställe, trafikljus, korsningen
Norregatan/Gladanleden ska upprättas. Som det ser ut idag är
det INGEN som stannar när gående ska passera vägen och det
är med livet som insats varje gång man måste gå över.

•

Stenen som avgränsar Slakterigatan-Scanområdet skalla vara kvar.
Boende på gatan vill ej han någon fordonstrafik här, det gäller
även byggtrafik.

•

Behåll cykelvägen mellan Slakterigatan och Eriksgatan. Vi önskar
att dessa två gator fortfarande kommer vara återvändsgator.

Kommentar:
Se kommentarer till gemensamt yttrande A sid 29.
Då området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera.
Planförslaget innehåller utfartsförbud mellan Slakterigatan och
handelsområdet. Vid genomförandet av detaljplanen hänvisas byggtrafik till
Hannelundsgatan.
55. Privatperson 56, Skräddaren 5

Promenadstigen från Stärkan/spåren mot Tryde. Hur går man sen?
Perfekt för hundpromenader.
Träallén från Boans utfart, höger sida borta.
Åtgärda utfarten OMGÅENDE med rejäla bulor/bula. Bilister kör bara
rakt ut. Livsfarligt.
Elskåpet bör placeras längre ifrån hörnan. Det kommer att skymma
sikten.
Containern är så fruktansvärt ful att behöv se dagligen. Var ju bara
tillfälligt bygglov??
Måla linjer som visar att gatan ut inte är enkelriktad.

Hörnan, container, stora trädet

Bild 1. 2019-08-20

1. Hörnan skymd av plastskynke.
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2. Containern bort. Tillfälligt bygglov. Fult.
3. Det stora trädet skall stå kvar.

Bild 2. 2019-08-20
Trottoar, lutning av gatan
Ojämna trottoarer som går i vågor. Mycket stor snubbelrisk. Fel lutning
av gatan. Vatten rinner in över trottoarerna.

Bild 3. 2019-08-20
Gräs och håligheter i gatan
Gatan så dålig med hål. Det växer gräs på gatan. Stora hål.
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Bild 4. 2019-08-20
Vatten som ej rinner undan
Gäller hela sträckan från Boans utfart. Längs med ladan.

Kommentar:
Idag finns ingen planenlig gång- och cykelväg över spårområdet.
Omarbetning av planförslaget innebär att det planläggs en gång- och
cykelväg från Norreplanområdet via en plankorsning över spårområdet
till gång- och cykelbanan öster om spårområdet och vidare till centrum
och stationen.
Synpunkter om befintlig utformning och skötsel av gator och vegatation är inga
planfrågor. Skrivelsen har skickats till enheten Trafik och service.
Planförslaget har reviderats och yta för transformatorstation har planlagts i
befintlig läge.
Gällande synpunkt om containrar och tillfälligt bygglov så har yttrandet
skickats vidare till Byggnadsnämnden.
56. Privatperson 57, Torsken 41

•

”Chikanen” mellan Norregatan och Sälshögsvägen måste stängas
då det redan dagligen sker incidenter med lastbilar som struntar i
förbudskyltarna, samt personbilar som i hög fart passerar
chikanen och därmed ignorerar högerregeln mot Slakterigatan
och Eriksgatan. Detta är ett måste då trafiken kommer öka
lavinartat när in och utkörsel sker via hannelundsgatan.

•

Behåll cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan.

•

Ingen fordonstrafik in eller ut från ”Scanområdet” via
Slakterigatan och Eriksgatan.

•

Då trafiken ökar bör där bli ett bevakat övergångställe med
trafiksignaler korsningen Norregatan-Gladanleden. Som det är
nu är det med livet som insats man går över på det östliga
övergångstället då man inte syns österut (vägen svänger).
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•

Inkörseln till Norregatan från Gladanleden bör göras smalare likt
den söder om Gladanleden. Detta tydligör avstäningen. Skylta i
god tid inte som idag du ser skylten när du svängt.

•

Förbifart Tomelilla måste snarast ske det fungerar inte att ha all
trafik på gladanleden, detta gäller såväl tung som personbilstrafik.
Kommentar:
Synpunkter som inte berör planområdet behandlas inte i planen.
detaljplanen. Synpunkter om gator, trafik och förslag på ny sträckning
för riksväg 11 har vidarbefodrats till enheten Teknik och service.
Gällande synpunkt avstängning se kommentar till gemensamt yttrande A sid
29.
Då omnämnt området mellan Eriksgatan och Slakterigatan inte ligger inom
planområdet är det inget detaljplanen kan reglera.
Utfartsförbud är planlagt mellan Slakterigatan och handelsområdet.

57. Privatperson 58, Torsken 41

•

Stänga chikanen mellan Norregatan och Sälshögsvägen. Dagligen
sker incidenter med lastbilar och personbilar som ignorerar
högerregeln. Och kör för fort mot Slakterigatan och Eriksgatan.
Detta är ett måste att stänga av chikanen då trafiken kommer öka
lavinartat är in och utkörsel sker via Hannelundsgatan.

•

Behåll cykelbanan mellan Eriksgatan och Slakterigatan.

•

Ingen fordonstrafik in eller ut från ”Scanområdet” via
Slakterigatan eller Eriksgatan. Låt stenen vara kvar.

•

Bevakat övergångställe med trafiksignaaler korsningen Norregtan
– Gladanleden. För att trafiken kommer att öka och inuläget får
man gå över Gladanleden med livet som insats, för bilisterna
stannar ej vid övergångstället.

•

Inkörsel till Norregatan från Gladanleden bör göras smalare lik
den söder om Gladanleden. Skylta i god tid inte som idag, du ser
skylten när man svängt.

Kommentar:
Se kommentar till yttrande privatperson 57.
58. Privatperson 59 & 60, Slakteriet 24

•

Stäng chikanen mellan Norreg. o Sälshögsv. Dagligen sker
incidenter m lastbilar o personbilar. Dom ignorerar också höregeln till Slakterig. o Eriksg. Inkörsel till Norreg. fr. Gladanleden
bör göras smalare.

•

Behåll cykelbanan mellan Slakterig. o Eriksg.

•

Bevakat övergångställe m. trafiksignaler korsningen Norreg.Gladanleden.
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•

Ingen fordonstrafik in el. ut från Scanområdet via Slakterig. El.
Eriksg.

Kommentar:

Se kommentar till yttrande privatperson 57 på föregående sida.
59. Privatperson 61 & 62, Torsken 28

Vi har synpunkter enligt följande:
Vi anser att dessa områden räknas in i detaljplanen eftersom trafiken
kommer att öka kraftigt och det kommer då påverka oss boende
negativt.
1. Stäng av Norregatan/Sälshögsleden för all trafik.
2. Bättre skyltat längs väg 11 så all felkörning av tung/obehörig trafik
undviks in på Norregatan samt förbättrade övergångsställen.
3. Behåll gång- och cykelbanor så vi boende kan komma under bron och
ut till naturområdet mot Tryde.

Kommentar:
Norra Promenaden planläggs som gång- och cykelväg och ansluts över
plankorsningen över järnvägen med Norreplan området.Kommunen
avser anlägga ny gång- och cykelväg, utanför planområdet, mellan
Norregatan och Norra promenaden precis norr om Gladanleden och
viadukten för att binda samman cykelvägnätet..
I övrig se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
60. Privatperson 63 & 64, Björken 19

Vi godkänner planförslaget men har synpunkter enligt nedan.
Då trafiken kommer öka markant för boende i området föreslår vi att
man gör en återvändsgata Norregatan/Östra Utfartsgatan alternativt att
man stänger av för trafiken helt Norregatan/Sälshögstrafiken. Det verkar
som att denna ökning av trafik ej tagits i beaktning och den är väldigt
viktig för oss som bor i området då merparten av de i kvarteren Björken
och Torsken har barn i förskole- samt skolålder.
Redan nu är det problem i trafiken i området då många lastbilar
använder Norregatan, Eriksgatan och Slakterigatan som vändzoner. Det
bästa är således en vändzon Norregatan/Östra utfartsvägen omgående så
barnen är tryggade och slipper det ökade trafikflödet.

Kommentar:
Se kommentar till gemensamt yttrande A sid 29.
61. Privatperson 65 & 66, Snickaren 9

Tycker inte att det är lämpligt med tung trafik i ett villa området att det
även blir miljöproblem.
Tycker att det vore lämpligare att Bo Olssons ligger ute i
svamparondellen.
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Kommentar:
Planförslaget har omarbetats. Godstrafik är planerad att till största del
gå via Hannelundsgatan och Norra industriområdet för att minimera
påverkan för bostadsbebyggelsen. Befintlig godsmottagning vid
Malmövägen och Skräddaregatan behålls men minskas och anpassas
till färre godstransporter. Detaljplanen ställer dessutom krav på
bullerskydd längs Skräddaregatan vid godsmottagningarna samt att
bulleralstarande anläggningar ska vändas bort från bostäder och vid
behov bullerskyddas. Se även kommentar till gemensamt yttrande A
sid 28.
I Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är området är utpekat
som utbyggnadsområde för handel, vilket är förenligt med planförslaget.

Förändringar efter samråd
Planförslaget har genomgått en omfattande bearbetning efter samrådet
efter samrådet. Det har begränsats så att etappvis utbyggnad endast
beskrivs som framtida möjligheter vilka kommer att innebära behov av
nya planer och utredningar, bland annat detaljplaner.
Planområdet har minskats, norr om Stärkan 1, så att varuhusets fastighet
väster om järnvägen inte utökas. Byggrätten har minskats så att ingen
byggrätt finns inom det område som berörs av riksintresset för eventuell
framtida Simrishamnbana. Högsta tillåtna byggnadshöjd och totalhöjd
har sänkts av hänsyn till stadsbilden och skuggbildning på
grannfastigheter.
Scanvillan brann 2019 och revs 2020 därför har användningen bostad
utgått. Möjligheten att. bygga hotell eller vandrarhem i det området har
utökats med större byggrätt som placerats så att befintliga stora bokträd
och trädgården kan sparas.
Endast en intern förbindelse, mellan handelsområdets två delar, över
järnvägen kvarstår, i en plankorsning. Här ska kunder i bil, på cykel eller
gående och varutransporter korsa järnvägen tillsammans med en allmän
gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen sammanbinder Norreplanområdet med Tryde, stationen och Tomelilla centrum via Norra
Promenaden. Förbindelsen från Skräddaregatan till Norra Promenaden
har utgått. Kommunen avser istället att bygga en gång- och cykelväg från
Norregatan till Norra Promenaden längs Gladanleden. Den kan byggas i
gällande plan och ingår inte i planförslaget
Naturmarken inom området har utökats kring dammen samt genom att
Scanvillans trädgård blir natur och området norr om Stärken 1 ändras
från järnvägsändamål till allmän plats, natur.
Plankarta

Planområdet har minskats i nordväst, del av fastigheten Tomelilla 237:9
har tagits bort och utökats i sydost där del av fastigheten Slakteriet 53,
öster om dammen tagits med.
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Gång-och cykelvägar planläggs som allmän plats utom inom
plankorsningen där de blir x- område. Utfartsförbudet har utökats och uområdena har anpassats efter befintliga ledningar och framtida behov.
Transformatorstationer, mobilmast och behovet av kundvagnsgarage,
kiosker eller liknade på parkeringen har definierats.
Byggnadernas gestaltning med högsta höjd, bearbetade volymer,
variation, sadeltak, inslag av traditionella fasadmaterial har reglerats
tillsammans med utformning av skyltar.
Kartan har bearbetats och justerats med bestämmelser bland annat om

krav på:
•
•
•
•
•

genomsläpplig mark
skydd, bevarande och nyplantering av träd
bullerskydd mot bostäderna vid Skräddaregatan
bevarande och varsamhet för lokstallet
marksanering innan startbesked lämnas

Planbeskrivning

Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats
med:

• Visionsbilder och resonemang kring gestaltning av
området.
• Grönstrukturen i och omkring området tillsammans med
behovet och förutsättningarna för kompensationsåtgärder för arter med skydd enligt Artskyddsförordningen och för rödlistade arter.
• Dagvattenhantering på kvartersmark och inom
allmänplats.
• Trafikföring i och omkring planområdet med
beskrivning av trafikflöden, behov av åtgärder, och
parkeringsbehov.
• Nya utredningar avseende buller, trafik, dagvatten,
naturvärden och artskydd, markföroreningar m. fl.
• Konsekvenskapitlet har utökats generellt
• Genomförandekapitlet har bearbetas och kompletterats
med ett avsnitt kring exploateringsavtal.

Medverkande tjänstepersoner
Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt
Marcus Carlevåg, planarkitekt
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef
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Behovsbedömning av miljöbedömning
Granskningshandling
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.
Gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet
Tomelilla kommun, Skåne län

Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet

Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
0410 – 180 00
kommun@tomelilla.se
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Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska
kommunen göra en miljöbedömning för alla detaljplaner och program
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För planer och
program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är den
analys som kommunen gör för att ta ställning till om en MKB behöver
göras för en plan/ett program eller inte.

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan
Platsens förutsättningar

Planområdet omfattar fastigheterna Slakteriet 11, Slakteriet 46, Stärkan 1,
Tomelilla 237:76, Tomelilla 237:77 samt del av Slakteriet 53, Tomelilla
237:9, Tomelilla 237:78 och Tomelilla 237:84. Området ligger norr om
Gladanleden (väg 11). Planområdet genomskärs av riksintresset för
Simrishamnsbanan. Slakterikoncernen Scan bedrev verksamhet inom
fastigheten Slakteriet 11 fram till 1991 och byggnaderna revs 2009. För
området öster om järnvägen gäller en detaljplan som antogs 1998, S121.
Detaljplanen anger markanvändning industri samt småindustri inom
fastigheten Slakteriet 11, det finns även ett smalt stråk avsatt för park
och en skyddszon mot bostäderna i öster. Slakteriet 46 är planlagt som
teknisk anläggning för ett dagvattenmagasin. Planområdets södra del,
närmst väg 11, är planlagt som naturområde. Området har inte reglerats
mot detaljplanen med två industrifastigheter och ett parkstråk och
skyddszon. Stärkan 1 är planlagd för handel dock ej livsmedel. På
fastigheten bedrivs handel. Mellanliggande fastigheter Tomelilla 237:76,
Tomelilla 237:77 och Tomelilla 237:84 m fl är planlagda för industri och
järnvägsändamål.
Planens styrande egenskaper

Detaljplanen innebär att byggrätten utökas. Användningen handel inom
Stärkan 1 utökas med centrumändamål utom hotell och vandrarhem.
Användningen inom Slakteriet 11 föreslås ändras från industri utan
betydande störning för omgivningen och småindustri utan störning för
omgivningen till handel och centrumändamål utom hotell och
vandrarhem, samt en del för handel och centrumändamål. Användningen
inom Slakteriet 46, Slakteriet 53 och en del av Slakteriet 11 planläggs som
natur med fördröjning av dagvatten. Inom spårområdet och
Trafikverkets fastigheter planläggs gång- och cykelväg och möjlighet till
en plankorsning för intern trafik för handelsområdet och allmän gångoch cykeltrafik. Planområdet omfattar en sammanlagd area av ca 8 ha.
Planens tänkbara effekter

Planen möjliggör en stor utbyggnad i ett centralt läge i Tomelilla.
Byggnaderna kommer att ligga nära genomfarten, stationen och
busshållplatser. De kommer att vara ett blickfång för många. Det är
angeläget att byggnaderna bearbetas så att de upplevs som flera volymer
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och anpassas till traktens skala, byggnadstradition med tegel och puts
samt att skyltningen underordnar sig byggnaderna.
Ett genomförande av detaljplanen innebär en ökad handel i området och
därmed en viss ökad trafik, ca 10 %, på Gladanleden (väg 11). Genom en
ny tillfart till området från Hannelundsgatan bedöms trafiken på
Skräddaregatan minska och även belastningen i korsningen
Malmövägen/Västerleden-Gladanleden (väg 11). Nya lastzoner kan rätt
utformat avskärmas så att de inte påverkar bostäderna i närheten
negativt. Planen omfattar också ett tillgängliggörande av mark för
rekreation i anslutning till befintlig dagvattendamm vilket förstärker det
rekreativa stråket norrut mot Tryde.
Planförslaget kan ge flera positiva konsekvenser. Ett genomförande av
planförslaget innebär en sanering av marken från markföroreningar och
skydd av naturvärden. Planen omfattar också ett rivningsförbud av det
gamla lokstallet som planläggs med en ny bred användning, vilket
innebär ett säkerställande av kulturhistoriskt värdefull miljö.
Enligt naturvärdesinventeringen är de arter som ingår i de högt
värderade ekosystemen relativt lättrörliga och anpassade att flytta sig i ett
landskap som ständigt förändras. Genom att som kompensationsåtgärd
skapa liknande miljö på närliggande, platser skapas förutsättningar för
det exploateringshotade ekosystemet att etablera sig i närområdet innan
parkeringen byggs. Dessa värdefulla arter finns enligt inventeringen även
i spårområdet. De flesta spåren kommer att rivas inom de närmaste åren
men området ligger kvar. Rivning av spår skapar öppna sandytor med
goda förutsättningar för de skyddade arterna att etablera sig.
Fladdermössen kommer att påverkas vid en exploatering. Planförslaget
har kompletterats med en beskrivning av gröna stråk som leder genom
planområdet ut i landskapet och in i samhället. Dessa stråk är till stora
delar trädbevuxna. Stora träd och ytor som inte är belysta gynnar
fladdermössen. De stora träd som finns inom planområdet står i och
kring Scanvillans trädgård och längs järnvägen. Träden skyddas inom
allmän plats, Natur. Träd inom kvartersmark skyddas med bestämmelse
om marklov även krävs för trädfällning samt att träd endast får fällas om
de utgör en säkerhetsrisk. Dammen ligger i ett naturområde där
kompletterande trädplantering ska utföras. Fladdermusholkar bör sättas
upp i närområdet och belysningen begränsas.
Planförslaget möjliggör dessutom en utveckling av befintlig grönstruktur
genom planläggning av allmän plats som Natur, vilket tillgängliggör mark
för rekreation i anslutning till befintlig dagvattendamm. Detta kan
förstärka det rekreativa stråket norrut mot Tryde. Ett genomförande av
planen stärker även möjligheterna till hållbara transporter genom att
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra
Tomelilla. Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla
där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka
befintliga delar i norra Tomelilla.
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Sammanvägd bedömning

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den
påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i
planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan.
Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av detaljplanen inte
innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och
bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas gällande detaljplan
för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet.

Medverkande tjänstepersoner
Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Kerstin Torseke Hulthén
Planarkitekt
Henrik Lundblad
Näringslivs- och exploateringschef
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Checklista
Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om detaljplanen kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Påverkan

Ingen
eller liten
påverkan

Kommentarer

Naturvård & Friluftsliv
Riksintresse för naturvården

x

Natura 2000-område

x

Naturreservat (även förslag till)

x

Ekologiskt känsliga områden

x

Strandskydd

x

Friluftsliv

x

Värdefull natur

x

Generellt biotopskydd

x

Kompensationsåtgärder föreslås för att
minimera påverkan på rödlistade arter
och arter skyddade enligt
Artskyddsförordningen.

Kompensationsåtgärder föreslås för att
minimera påverkan på rödlistade arter
och arter skyddade enligt
Artskyddsförordningen.

Effekter på miljön
Mark

x

Förorenad mark ska saneras innan
startbesked

Luft och klimat

x

Den eventuellt ökade trafiken i området
kan påverka luft och klimat, men
påverkan bedöms bli liten.

Vatten

x

Infiltration, rening och fördröjning av
dagvatten regleras i planen.
Avrinning ska ske bort från
vattenskyddsområdet och
grundvattenförekomst så att förorening
undviks.

Vegetation

x

En naturvärdesinventering är
genomförd och föreslagna åtgärder och
hänsyn är inarbetade i planförslaget.

Djurliv

x

En naturvärdesinventering är
genomförd och föreslagna åtgärder och
hänsyn är inarbetade i planförslaget.
5
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Stadsbild

x

Planen föreslår ingen högre bebyggelse
än befintligt i omkringliggande områden.
Volymstudier har genomförts och
bestämmelser om fasadmaterial,
uppdelning av bebyggelsen i flera
volymer samt regler för skyltning har
införts.

Väg- och tågbuller

x

Planen möjliggör ökad handel med nya
parkeringsplatser och ändrade
infartsförhållanden. Trafiken som leds in
från Malmövägen leds ut via
Hannelundsgatan. Det innebär en
väsentligt minskad trafik på
Skräddaregatan med minskad
bullerpåverkan. Hannelundsgatan omges
av industri och har inte samma
bullerproblematik.

Övrigt buller

x

Bullerskydd krävs enligt planen mellan
godsmottagningarna och
Skräddaregatan. Ventilation och
liknande bullrande anläggningar ska
vändas från bostäderna och vid behov
bullerskyddas.

Föroreningar, luft

x

Den eventuellt ökade trafiken kan
innebära ett ökat utsläpp av avgaser.
Området är öppet och väl ventilerat.
Det kommer inte att generera sådana
trafikmängder att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

Föroreningar, mark

x

Planen föreslår ny användning av
marken som tidigare var planlagd för
industri och småindustri.
Markundersökningar visar åtgärder
krävs för att marken ska vara lämplig för
ändrad användning. Detta betyder att
sanering av förorenad mark krävs.

Föroreningar, vatten

x

Grundvattnet bedöms inte vara
förorenat. Dagvatten infiltreras inte i
områden som kan förorena
grundvattnet.

Risk och säkerhet

x

Ljus och skarpt sken

x

Strålning

x

Hälsa & säkerhet

Planförslaget kan medföra att området
blir mer upplyst än tidigare.

6
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Miljökvalitetsnormer för luft

x

Området anses inte generera en sådan
ökning av trafikmängder att
miljökvalitetsnormer för luft väntas
överskridas.

Krav på skyddsavstånd till
befintliga verksamheter

x

Skuggor

x

Skyggstudie har genomförts. Påverkan
på intilliggande bostäder blir mindre än
om gällande plan byggs ut. Vår- och
höstdagjämning kommer en liten del av
de närmaste tomterna att skyggas på
morgonen men från middagstid skuggas
inga bostadstomter.

Miljökvalitetsnormer för vatten

x

Miljökvalitetsnormer för vatten
redovisas i planförslaget, någon
försämring väntas inte.

Våtmarker

x

Grundvatten

x

Ytvatten

x

Dagvatten

x

Vatten

Planen medför att större yta kan bli
hårdgjord för att användas till parkering
och byggnader, rening och fördröjning
på kvartersmark, grönytor och i
dammen innebär att dagens situation
inte försämras.

Hushållning med mark, vatten och andra resurser
Mark- och vattenanvändning

x

Naturresurser

x

Rekreation

x

I planområdets västra del finns ett
promenadstråk till Tryde, Norra
promenaden. Stråket sträcker sig från
stationsområdet och norr ut längs med
spårområdets östra del. Plankorsningen
med järnvägen och utbyggda gång- och
cykelvägar ökar tillgängligheten. Gångoch cykelvägarna ansluter till de
utpekade grönstråken som leder ut från
området.

Kulturmiljö

x

Lokstallet, som i Tomelillas
kulturmiljöprogram ”Ortsrapport
Tomelilla” är utpekat som
kulturhistoriskt värdefull inom
planområdet säkras från rivning samt
7
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planläggs med varsamhetsbestämmelser.
På så sätt säkerställs dess bevarande och
byggnaden ges ett sammanhang där den
kan byggas till och få en ny funktion.
Fornlämningar

Nationella miljömål

x

Underlättar

Motverkar

Fornlämningen inom planområdet är
markerad på en asfalterad parkering och
bedöms inte bli påverkade av
planförslaget.

Ingen
ändring

Kommentarer

Begränsad klimatpåverkan

x

Den eventuellt ökade trafiken kan
innebära ett ökat utsläpp av
växthusgaser. Handelsområdet är
mycket tillgängligt med
kollektivtrafik från stora delar av
Skåne. Det kan bidra till att minska
biltrafiken.

Frisk luft

x

Bara naturlig försurning

x

Giftfri miljö

x

Skyddande ozonskikt

x

Säker strålmiljö

x

Ingen övergödning

x

Levande sjöar och vattendrag

x

Hav i balans samt levande kust
och skärgård

x

Grundvatten av god kvalitet

x

Myllrande våtmarker

x

Levande skogar

x

Ett rikt odlingslandskap

x

God bebyggd miljö

x

Byggnadernas gestaltning ska tillföra
platsen något positivt.

Ett rikt växt- och djurliv

x

Bevarande av värdefulla biotoper,
trädvegetation och dammen
tillsammans med kompensationsåtgärder i och omkring
planområdet. Gynnar de arter som
skyddas av artskyddsförordningen.

8
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Planbeskrivning
Granskningshandling
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.
Gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet
Tomelilla kommun, Skåne län

Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet

Tomelilla kommun
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen
Gustafs Torg 16
273 80 Tomelilla
0410 – 180 00
kommun@tomelilla.se
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Inledning
Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat
område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder
får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får
placeras.
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området.
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt.
Val av förfarande

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt utökat förfarande. Utökat
förfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är av betydande
intresse för allmänheten. Detaljplanen antas inte medföra en betydande
miljöpåverkan.
Planprocessen

Detaljplanen hanteras med utökat förfarande som ser ut som följer.
Utökat förfarande

2
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Planens syfte och bakgrund
Syfte och huvuddrag

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna.
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen
Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik,
servering eller liknande möjliggörs.
Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation,
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det
innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla.
Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd
i södra Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som
ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora
volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara
anpassade efter den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad
inom byggnadsvolymen
Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar
den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja
dagvatten. Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att gynna
de skyddade arter som finns inom området. Träd ska bevaras och natur
av ruderat karaktär ska tillskapas.
Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten
(LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.
Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och
cykelvägnätet utvecklas.
Bakgrund

Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett
ännu starkare utflyktsmål och som en drivande motor i ett växande
handelsområde.
För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan
för hela området inkluderande före detta slakteriområdet, kallat
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, före detta
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande
fastigheter som till största del utgörs av spårområde.
Planuppdrag

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-16 (§ 52) att ge
Samhällsbyggnad i uppdrag att pröva förslag till ny detaljplan för
Scanområdet på fastighetsägarens bekostnad.
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Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04 (§ 34) att ge Samhällsbyggnad i
uppdrag att tillsammans med Bo Ohlsson driva frågan vidare enligt den
inlämnade intresseanmälan.

Handlingar
Planhandlingar






Plankarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande planbestämmelser
Illustrationskarta 1:1000 (A1)
Planbeskrivning (denna handling)
Samrådsredogörelse

Övriga handlingar

















Grundkarta
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002
PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns
2014-05-19
Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla
kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29
Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun,
VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29
Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan
Scanområdet, Dämningsverket AB, Granskningshandling 201806-18
Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 –
Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion
2018-09-07
Trafikutredning Scanområdet 2018-10-09
PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco
Trafikutredning för detaljplan Scanområdet Tomelilla, 2020-0826, Ramboll Malmö
Inventering av sandödla, 2021-06-15 Ekologigruppen
Bullerutredning för Scanområdet, 2021-10-22, Ramboll
PM Historisk inventering avseende markmiljö Stärkan 1, 202102-18, WSP

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Tillväxt- och
utvecklingsavdelningen, Tomelilla kommun.

Plandata
Läge

Planområdet gränsar i söder till Gladanleden (väg 11), i öster till
industriområde samt villabebyggelse vid Slakterigatan. I nordost ansluter
området till Hannelundsgatan och industriområdet. I väst ligger
villabebyggelsen Norreplan och i sydväst gränsar området till
Malmövägen (väg 11). Strax söder om planområdet ligger Tomelilla
station.
5
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Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet.

Areal

Planområdet omfattar en area på cirka 8 ha.
Markägoförhållanden

Fastigheter och ägoförhållanden inom planområdet.

Illustrationen ovan visar ägandeskap av fastigheter inom planområdet.
Röda fastigheter är i kommunal ägo. Orange fastigheter är i privat ägo.
Blå fastigheter är i Trafikverkets ägo.

6
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Gällande detaljplaner

S121 Detaljplan för Norra Industriområdet, (LM akt: 1270-P99/17),
som vann laga kraft 1999-07-01. Slakteriet 11 är planlagt för industri och
småindustri, park med GC-väg samt skyddszon för plantering mot
bostadsbebyggelse i öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk
anläggning för ett dagvattenmagasin. Genomförandetiden för
detaljplanerna S121 har gått ut.

Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121.

S118 Detaljplan för kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P98/16), som
vann laga kraft 1998-11-06 omfattar inom planområdet fastigheten
Stärkan 1 samt spårområdet. Fastigheten Stärkan 1 är planlagd för
handel, dock ej livsmedel, samt en mindre yta för transformatorstation.
Detaljplanen medger byggnadshöjderna 8 meter, 3,5 meter respektive 3
meter inom olika delar av fastigheten. Spårområdet är planlagt som
industri och järnvägstrafik med enda byggrätt för lokstallet som medger
en byggnadshöjd på 4 meter. Genomförandetiden för detaljplanen S118
har gått ut.

7
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Utsnitt från plankartan för detaljplan för Kv. Stärkan mm, S118.

Ä10 Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm, (LM akt: 1270-P127),
vann laga kraft 2016-07-05 är ett tillägg till detaljplanen för Kv. Stärkan
mm. Ändringen medger en utökad byggrätt mot öster och söder med
byggnadshöjd respektive totalhöjd 3 meter, samt en högre byggnadshöjd,
8 meter, mot nordväst. En mindre del av planområdet har planlagts för
handel där även livsmedelshandel tillåts. Genomförandetiden har gått ut
2021-07-05.

Utsnitt från plankartan för Ändring av detaljplan för kv. Stärkan mm (Ä10)
8
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S1 Stadsplan över Tomelilla Köping, (LM akt: 11-TOM-10), som vann
laga kraft 1933-01-20 gäller för en liten del av planområdet inom
fastigheten Tomelilla 237:9, norr om fastigheten Stärkan 1. Området som
är ungefärligt inringat i bilden nedan är i stadsplanen planlagt för
järnvägsändamål med obegränsad byggrätt. Norr om detta område
mellan villorna och järnvägen är det park och plantering enligt gällande
detaljplan.

Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1)

Tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Framtida järnväg (Simrishamnsbanan)

Riksintresse för framtida järnväg (Simrishamnsbanan) markerat med lila fält,
riksintresse för järnväg, markerat med streckad vit/lila linje, planområdet
markerat med gul gräns.

Inom planområdet finns utpekat riksintresse för framtida järnväg för en
återuppbyggnad av Simrishamnsbanan som en direkt järnvägsförbindelse
mellan Malmö och Simrishamn med sju stationer och en sammanlagd
9
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restid på under en timme. I översiktsplanen tar kommunen ställning till
att Simrishamnsbanan ska komma till stånd.
En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om
ett lokaliseringsalternativ för framtida spårdragning mellan Malmö och
Tomelilla. Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 saknade
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014.
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella Nationell plan för
transportsystem 2018-2029, men utpekandet av riksintresset för en
framtida järnväg ligger kvar. I ”Trafikverket samrådsremiss 2021 gällande
nytt utpekande av riksintressen” har TRV föreslagit att riksintresset för
framtida Simrishamnsbanan tas. Kommunen skriver angående
Simrishamnsbanan i sitt yttrande till förslag om ändrade riksintressen:
”Även om den slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas
som riksintresse för framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat
markanspråk.”
Riksväg 11

Planområdet gränsar till riksväg 11 som är riksintresse för trafik. Riksväg
11 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen
förbinder Österlen med Malmö/Lund. Trafikverket har i sitt förslag till
nytt utpekande av riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för
riksväg 11 tas bort.
Översiktsplan

Före detta slakteriområdet är utpekat som utbyggnadsområde för handel
i Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, som vann
laga kraft 2019-02-19. Detaljplanen bedöms vara förenlig med
översiktsplanen.

Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025.

Kulturmiljöprogram

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram.
Kulturmiljöprogrammet pekar ut områden som är av intresse för
kulturmiljövården. Det utgör kommunens handlingsprogram och policy
avseende kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga
intressen.
10
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Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. Byggnader som finns
kvar inom planområdet är markerade med blå cirkel.

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde, men endast två
finns kvar.
Den största byggnaden markerat i rött är det gamla Scanslakteriet som
revs på 2000-talet. Den intilliggande rödmarkerade byggnaden var
slakteriets disponentvilla, kallad Scanvillan, som brann 2019 och revs
2020. I västra hörnet av planområdet finns en grönmarkerad byggnad,
troligen bostadshus, som också är rivet.

Scanslakteriet, sett från söder.

Scanvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst.
11
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Scanvillan och dess parklika trädgård, sett från öst.

De utpekade byggnaderna som finns kvar är det rödmarkerade lokstallet
samt den grönmarkerade före detta stärkelsefabriken. Rött innebär att
byggnaden har rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de
byggnader med så välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller
övertäckas. Grönt innebär generella krav på varsamhet.
Stärkelsefabriken inom kvarteret Stärkan lades ner någon gång under
1950-60-talen. Varuhuset har byggts ut kring den del av stärkelsefabriken
som finns kvar dess tegelfasad reser sig över det lägre tillbyggna-

derna.

Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler. Foto
från viadukten i sydost.

Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild.
12
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Endast en del av det gamla lokstallet är bevarad intill spåret på
fastigheten Tomelilla 237:9.
Fornlämningar

Inom planområdet på fastigheten Stärkan 1 finns utpekat en
fornlämning; boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 77:1
beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap,
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10.
Fornlämningen är markerad på mark där
parkeringsplats och körytor anlagts. Skulle
fornlämningar påträffas i samband med
markarbeten ska arbetet omedelbart
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt
2 kap 10 § Kulturmiljölagen.
Fornlämning markerad som mörkblå punkt
söder om Bo Ohlssons varuhus.

Tillgänglighetsplan

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för
år 2015–2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med
funktionsvariation. Målet med planen är att undanröja hinder både i den
fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika typer av
funktionsvariation.
Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap.
3 och 6 §§).
Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut,
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.
Miljömål 2014-2020

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för
Tomelilla kommun. Miljömålen är i stort sett desamma som de regionala
miljömålen. Miljömålen utgörs av generationsmålet och miljökvalitetsmål
för begränsad miljöpåverkan rörande frisk luft, bara naturlig försurning,
giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning,
levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans
samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett
rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett rikt växt- och djurliv.
Åtgärder för miljömålen 2015-2020

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för
miljömålen 2015–2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är
uppdelat i sex stycken utmaningar, varav den första är hållbara
transporter. En del i den utmaningen är att främja en ökad andel
kollektivt resande. Kollektivtrafikresandet och att andelen kollektivtrafik
ökas genom utveckling av exempelvis restider, komfort, linjenät,
hållplatser, framkomlighet och bussfiler.
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Förutsättningar
Pågående markanvändning
Västra delen av planområdet utgörs av handelsområde, östra delen är ett
avrivet industriområde däremellan ligger spårområdet. I söder ligger en
dagvattendamm omgiven av vegetation.

Flygfoto 2020 över planområdet.

Bebyggelse
Väster om järnvägen, kvarteret Stärkan, ligger Bo Ohlssons varuhus med
lager och parkering. Varuhuset har byggts ut i etapper. Den äldsta delen
utgörs av den gamla stärkelsefabriken med fasad av tegel medan
tillbyggnaderna har karaktär av enklare varuhusbyggnader.

Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler, sett
från söder.
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Ett lokstall som även använts till förvaring av dressincyklar, finns kvar.
Byggnaden är i kulturmiljöprogrammet utpekat som bebyggelse av
kulturhistoriskt värde. Byggnaden ska bevaras. De bearbetade
tegelfasaderna, tegeltaket och öppningar för dörrar och fönster skyddas.
Det spröjsade fönstret är en förebild för nya fönster.

Lokstallet ligger intill järnvägsområdet där gräset döljer spåren.

Stadsbild
Tomelilla präglas av en jämn bebyggelseskala med en till två våningar
höga småhus utom i centrum där byggnader förekommer i 3 till 5
våningar. Bankhusets torn sticker upp med en karaktäristisk profil.
Varuhuset ligger intill ett villaområde utbyggt från 1930-tal till 1960-tal.
Från planområdet finns endast kortare siktlinjer, förutom genom
viadukten där man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum.

Siktlinje från planområdet mot tågstationen i söder. Foto: 2019-09-20.

Samhällsservice och kommersiell service
I västra delen av planområdet ligger varuhuset Bo Ohlsson och söder om
planområdet ligger matvarubutikerna Lidl och Ica. Sammantaget
innehåller området med sina butiker en betydande del av det
kommersiella serviceutbudet i Tomelilla centralort och för dess
omgivande landsbygd.
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Gator och trafik

Befintlig trafiksituation med varuhus och parkering väster om järnvägen.

Gatunät

Varuhuset och kvarteret Stärkan har infart från Malmövägen i väster och
utfart till Skräddaregatan.
Fastigheten Slakteriet 11 öster om järnvägen har infart från
Hannelundsgatan via Väg 1561, Sälshögsvägen och Norregatan. Biltrafik
till fastigheten Slakteriet 11 får enligt gällande detaljplan inte anslutas till
Slakterigatan. Eftersom fastigheten är avriven är det ingen trafik till den.
Gång- och cykeltrafik

Längs Malmövägen och Gladanleden finns gångbanor på båda sidor
gatorna och smala cykelfält markerade i körbanan.
En befintlig gång- och cykelväg, kallad Norra promenaden, sträcker sig
längs spårområdets östra sida från stationen, under viadukten, genom
planområdet, till Norra industriområdet via Industrigatan samt vidare till
Tryde i norr.
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Besökstrafik och parkering

Infart till varuhusets besöksparking sker från Malmövägen och utfart via
Skräddaregatan till Malmövägen. Befintligt varuhus har inom kvarteret
Stärkan en besöksparkering med 250 platser.

Besökstrafik till handelsområdet idag.

Godstrafik

In- och utfart för godstransporter sker från Malmövägen via
Skräddaregatan. Vid västra godsmottagningen finns plats för två större
lastbilar och två skåpbilar. Godsmottagning och avfallshantering finns
även i norra delen av kvarteret.

Godstrafik till handelsområdet idag.
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Spårburen trafik

Gröna spår är planerade att rustas upp och användas för uppställning av
makadamtåg eller liknande arbetsfordon. Övriga spår planeras att tas bort.

Spår 6 är ett aktivt järnvägsspår där Trafikverket har ett uttalat framtida
behov av att kunna ställa upp arbetsfordon, såsom t. ex. makadamtåg
eller spårriktare, på en sträcka av 250 meter norr om växel 21. Spår 1 och
2 är aktiva järnvägsspår som sträcker sig från stationen under viadukten
och upp till växel 21 som ansluter till spår 6.
För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket beslutat om att upphöra
med underhåll. Beslut om avveckling av järnväg kommer att tas i början
av 2023 och efter det kan spåren tas bort. Kommunen har beslutat att
riva sina spår som ligger på kommunägd mark.
Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 300 meter norr om Tomelilla station med goda
kollektivförbindelser med tåg, regionbussar och Skåneexpressen.
Eventuella framtida trafikförutsättningar
Eventuell Simrishamnsbana

Vid en eventuell utbyggnad av Simrishamnsbanan krävs bland annat ny
detaljplan och järnvägsplan. I ett sådant scenario kommer den interna
plankorsningen med järnvägen stängas. Under konsekvenser på sid 54
beskrivs konsekvenserna av en eventuell framtida järnväg.

18

98

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18
Eventuellt regionalt superbusskoncept

Det pågår ett planeringsprojekt för ett regionalt superbusskoncept i syfte
att utveckla kollektivtrafiken i delar av Skåne som saknar järnväg. Målet
är att skapa snabba, effektiva och komfortabla resor genom att
busslinjerna får färre busshållplatser och uppgraderade busstationer. I
trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och
rakast möjliga körväg.
Superbusskonceptet innefattar bland annat busslinjerna SkåneExpressen
4 Kristianstad – Ystad samt SkåneExpressen 5 Lund.

Superbusshållplatser Alternativ B, ett av flera alternativ, enligt ÅVS
Superbuss Tomelilla, 2017-06-21.

Ett superbusskoncept med snabba, effektiva och komfortabla resor gör
det möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till
minskad miljö- och klimatpåverkan. Konceptet ställer krav på nya gångoch cykelkopplingar till järnvägsstationen och centrum. Det förespråkas
välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och
närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en
trygg och trevlig miljö för smidiga byten.
Eventuell rivning av viadukten och ny infart

Trafikverket, Region Skåne och kommunen har tecknat en
avsiktsförklaring gällande superbussåtgärder där rivning av viadukten är
en del av paketet. Enligt den regionala transportinfrastrukturplanen för
2022-2033 som nyligen varit på remiss, ska den rivas senast 2027. Om
viadukten rivs skapas förutsättningar för en ny infart till handelsområdet
från Gladanleden. Förändringarna kräver i så fall en ny detaljplan. Den
plan som nu utarbetas hindrar inte en sådan utveckling.

Natur och rekreation
Högre vegetation finns i den före detta Scanvillans trädgård och längs
järnvägsspåret i plangräns och norrut. Öster om järnvägen där
industribyggnaderna rivits består marken av sand där ruderatväxter och
djur som gynnas av denna miljö etablerat sig spontant.
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Norr om planområdet sträcker sig ett grönstråk med en gång- och
cykelväg kallad Norra promenaden som förbinder centrala Tomelilla via
stationsområdet och under viadukten med ortens norra delar och byn
Tryde.

Efter rivning av Scanvillan står träden kvar i och kring trädgården.

Naturvärde

En naturvärdesinventering för östra delen av planområdet har utförts av
Ekologigruppen 2018. Inventeringsområdet utgörs av ett spårområde
och en i huvudsak avriven yta som tidigare använts som industriområde,
en lummig trädgård med fullvuxna träd och i söder ett grönområde med
en dagvattendamm. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, inventerats samt
fördjupade artinventeringar av insekter och fladdermöss genomförts.
Områden med höga värden utgörs av de stora öppna sand- och
grusytorna, medan omgivande marker har påtagliga eller endast vissa
naturvärden. Det finns inga objekt med den högsta klassningen av
naturvärde, klass1, i området.
Två objekt med högt naturvärde, klass 2, områden av särskild betydelse
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå,
har påträffats. De utgörs av spårområdet och den öppna grusiga
industritomten. Blottade sand- och grusytor, lågvuxna gräsytor och
blommande kantzoner ingår men viktiga nektarväxter för naturliga
sandmarksekosystem saknas. I objekten förekommer ett antal rödlistade
arter och naturvårdsarter.
Naturvärdesklass 3 tolkas av Ekologgruppen som att de har betydelse på
kommunal nivå. De bedöms ha betydelse för att den totala arealen av
dessa områden ska kunna bibehållas. Objektet består av igenväxande
gräsmarker i spårområdets utkanter där högre vegetation börjat etablera
sig och där blomrika inslag ändå förekommer.
Samtliga områden utanför det öppna spårområdet och industritomterna
har bedömts som naturvärdesklass 4, områden som har betydelse på
lokal nivå.
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Naturvärdeselement av särskild betydelse för objektens naturvärde har
inte hittats inom området.
Efter att planen varit på samråd kom frågan om det fanns sandödla i
området upp. Ekologigruppen kompletterade sin utredning och
inventerade området vid två tidpunkter då förutsättningarna var
gynnsamma. Man fann sandödla på kontrollytor i närområdet men inte
inom planområdet. Ekologigruppen konstaterar att sandödlan inte
etablerat sig i området.
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Karta över naturvärdesobjekt. Illustration: Ekologigruppen.

Höga naturvärden område 3 och 4.
Påtagligt naturvärden område 1.
Påtagligt och visst naturvärde område 2 och 5-11.

Det finns inga objekt med den högsta klassningen av naturvärde i området.

Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald.
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Rödlistade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen.

De rödlistade arterna är två växter, sju insektsarter och två fåglar.

Skyddade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen.

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter
som flugit förbi, alla vilda fåglar är skyddade enligt Artskyddsförordningen §4.
Fladdermöss deras boplatser och jaktrevir är fridlysta. Fyra
fladdermusarter identifierats under inventeringen. Dessa arters
livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och kräver dispens
från Länsstyrelsen för åtgärder som kan skada dem. Fladdermössen är
knutna till trädmiljöerna i Scanvillans trädgård samt kring dammen i
söder. Träden kring dammen har senare avverkats i samband med
utvidgning av dammen. De öppna ytorna utnyttjas inte av fladdermössen
men dammen är en viktig del av deras jaktrevir.
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Den biologiska mångfalden har sina största värden knutna till de störda
sandiga miljöer som uppstått då industrierna revs. Eftersom de flesta
värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga miljöer så finns mycket
goda förutsättningar att kompensera för förlusterna genom att i god tid
skapa nya likvärdiga habitat, dvs områden med liknande förutsättningar
och livsmiljöer, inom kommunen och helst i områdets närhet. Nya
habitat är beroende av skötsel, där ytorna inte tillåts växa igen, för att
behålla sitt värde.
Fladdermusinventering

Fladdermusinvertering utfördes 2018 där även område norr om samtidigt
inventerades för annat projekt. Inom planområdet hittades 5
fladdermusarter: gråskimrig fladdermus (Vespertilio murinus),
nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) samt brunlångöra
(Plecotus auritus). Större brunfladdemus samt de rödlistade arterna
barbastell och sydpipistrell hittades utanför aktuellt planområde.
De dominerande arterna var nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilka
tillsammans med gråskimlig fladdermus var de enda som uppehöll sig i
området. Övriga fladdermöss noterades enbart i enstaka inspelningar och
passerade bara förbi området.
De noterade fladdermössen uppehåller sig vid dammen i områdets södra
del samt vid den smala trädkorridoren längs järnvägen mot vattenverket,
norr om planområdet. Kring Scanvillan och i trädgården hördes bara
enstaka nordfladdermöss och dvärgpipistreller.

Skogskorridoren norr om planområdet vid inventeringen. Källa Graptolit ord
& natur.

I stort sett är det bara de snabbflygande arterna nordfladdermus,
gråskimlig fladdermus och dvärgpipistrell som uppehåller sig och
födosöker i projektområdet, vilket också är det förväntade. Planområdet
är litet, ligger insprängt i ett större industri- och villaområde och består
av stora, öppna ytor. De flesta fladdermöss föredrar mörka, gröna ytor,
varför de flesta fladdermössen flög vid dammen och skogskorridoren.
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Lampor saknas i stort sett längs järnvägen, varför fladdermöss lätt kan
röra sig där. Området är dock för litet för att på sikt hysa större kolonier.
Artskydd

Alla fladdermöss har ett strikt skydd i Sverige genom
Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att fladdermöss
(oavsett art och antal):
1. inte får skadas eller dödas avsiktligt
2. deras fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt
3. inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och
flyttning
Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand om på ett aktivt sätt,
exempelvis genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna är
barbastell, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus och större musöra.
Fladdermöss skyddas alltid genom artskyddsförordningen, oavsett om ett
område är detaljplanelagt eller ej och vilket ändamål som är planlagd.
Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en
frivillig överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa och dess
närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar skyddet av
fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar.

Geotekniska förhållanden
Rekommendationer för grundläggning och markarbeten

Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, är
grundläggningsförhållandena generellt goda inom området. All jord med
innehåll av mulljord måste grävas bort innan grundläggning. Inom delar
av området har sanden en något sämre friktionsvinkel. För att uppnå
högre hållfasthets- och deformationsparametrar rekommenderas att
området ytpackas innan grundläggning. Mer detaljerade undersökningar
måste utföras i projekteringsskedet.

Hydrologiska förhållanden
Grundvatten

Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, låg
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 meter under markytan i januari-april
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är
oftast som högst under perioden februari till april.
Enligt miljöteknisk markundersökning, utförd av VA-Teknik &
Vattenvård 2015 respektive 2016, är grundvattenströmningen beräknad
till en sydvästlig riktning. Det är tydligt att grundvattennivån i den östra
delen av området är betydligt högre än i den västra, vilket kan påverkas
av dagvattendammen i sydvästra delen av området.
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Grundvattenförekomst

Grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek (MSCD: WA43414667) är en
sand- och grusförekomst som breder sig inom nordvästra delen av
planområdet.

Sand- och grusförekomsten Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667)
markerad i blått med cyanfärgad gräns.
Vattenskyddsområde

Norr om planområdet finns ett vattenskyddsområde. Det är beslutat av
Länsstyrelsen för att skydda en dricksvattentäkt. Eftersom
vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet och
grundvattenströmmarna rör sig från vattenskyddsområdet, finns det
möjlighet att infiltrera dagvatten inom området enligt LOD-principen
(lokalt omhändertagande av dagvatten).
Norra delen av planområdet berör grundvattenförekomsten Tryde –
Trydeeke. Den ska också skyddas mot föroreningar för att behålla
godkänd status. Det innebär att infiltration av dagvatten bör undvikas i
denna del av planområdet.

Vattenskyddsområde (NVR-ID 2012239) rödskrafferat och
grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) i blått i
förhållande till planområdet markerat med gul gräns.
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Hälsa och säkerhet
Markföroreningar

Miljöteknisk markundersökning och kompletterande undersökning har
utförts av ingenjörsbyrån VA-teknik & Vattenvård inom fastigheterna
Slakteriet 11 och 46 (nu även Slakteriet 53) under 2015 respektive 2016.
Undersökningarna konstaterar att det finns föroreningar i marken som
måste saneras för att fastigheten Slakteriet 11 ska vara lämplig för
föreslagen markanvändning.
Inom centrum- och handelsområde samt på parkeringen vistas
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM).
Allmän plats, natur, där alla grupper av människor från barn till äldre
permanent kan vistas motiverar däremot användandet av generella
riktvärden för känslig markanvändning (KM).
Påträffade förhöjda halter rör sig i mark om PAH (polycykliska
aromatiska kolväten), petroleumprodukterna alifater och aromater, samt i
grundvattnet om oljeföroreningar som alifater, aromater och PAHföroreningar, samt bekämpningsmedlet prometryn. I en testpunkt för
grundvattnet påträffades dikloreten som dock i kompletterande
utredningen inte visade sig överstiga riktvärdena.
Saneringsbehov finns kring två punkter i sydvästra delen fastigheten
Slakteriet 11.
Efterbehandlingsåtgärder, sanering, markarbeten, schaktning eller dylikt
som behöver vidtas i ett förorenat område ska föregås av en anmälan
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens
miljöförbund i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar.
Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.

Provpunkter med saneringsbehov markerade med rött i illustration ur
kompletterande undersökning, VA-Teknik & Vattenvård.
26

106

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

Inom kvarteret Stärkan har det legat en stärkelsefabrik och
bränneriverksamhet har bedrivits innan nuvarande handelsverksamhet
etablerade sig. Verksamheterna bedöms i sig inte innebära några större
risker för markföroreningar. Det går dock inte att utesluta att det
förekommer förhöjda halter av PAH, metaller och/eller PCB i ytlig jord
under befintlig asfalt, mot bakgrund av att fyllningen kan vara förorenad
av tidigare uppvärmning (kol/koks, aska) samt påverkad av läckage från
eventuell tjärasfalt och/eller från eventuellt förekommande PCB-haltiga
fogar i de nyare delarna av byggnaderna (från 1940-1960 talen).

Flygfoto från ca 1975 med kvarteret Stärkan markerat i rött.

Området ska även fortsatt användas för handelsändamål, vilket
motsvarar en markanvändning i enlighet med Naturvårdsverkets
riktvärde för MKM. Det bedöms mindre troligt att det förekommer
representativa halter PAH, metaller och/eller PCB inom området som
överstiger de generella riktvärdena för MKM, men det går inte utan
provtagning att utesluta. Utifrån att det inte bedöms ha förekommit
några gropar, dammar eller källare inom området är eventuellt
förekommande förhöjda halter mest troligt avgränsade till det ytligaste
jordlagret.
Utifrån nuvarande markanvändning bedöms det inte troligt att eventuellt
förekommande föroreningar utgör någon oacceptabel risk för
människors hälsa eller miljön. Detta då området är bebyggt eller
hårdgjort och grundvattenytan förekommer relativt långt under
markytan. Därmed är såväl exponeringsrisker (styr risker för människors
hälsa) och spridningsrisker (styr risker för påverkan på grundvattnet)
små. I samband med exploatering av fastigheten bör dock
kompletterande undersökning utföras, om inte annat för att undersöka så
att föroreningar inte byggs in samt inför urschaktning av massor av
anläggningsskäl och inför masshantering.
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Radon

Geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3).
Buller

Med dagens utfartstrafik på Skräddaregatan beräknas riktvärdet på 55
dBA dygnsekvivalent ljudnivå att tangeras medan riktvärdet 70 dBA
maximal ljudnivå vid enstaka tillfällen kan överskridas på uteplats vid
närliggande bostadshus. Då riktvärdet 55 dBA inte överskrids bör inga
bullerskyddande åtgärder vara nödvändiga. Dock kan 70 dBA maximal
ljudnivå överskridas på uteplatserna på Bagaren 12 och Skräddaren 8 vid
enskilda fordonspassager.
Farligt gods

I Tomelilla kommun är riksväg 11 och 19 rekommenderade vägar för
transporter med farligt gods, dock inte på del av väg 11 förbi
planområdet.
Översvämningsrisk

I dagvattenutredningen, 2018-06-21, utförd av Dämningsverket, visar en
enkel hydraulisk modell av områdets ytavrinning vid ett stort skyfall. Den
visar att ytvattnen rinner från öster mot järnvägsområdet och att
järnvägsområdet sluttar norrut utom en liten del i söder där vattnet
rinner söderut.
Med anledning av översvämningsproblematik nedströms planområdet är
målet med dagvattenhanteringen att minst fördröja dagvattenflödet till
dagens nivå.

Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som
visar ytlig avrinning. Illustration: Dämningsverket AB.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkter med erforderlig kapacitet
finns.
Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet
från östra delen av planområdet leds till dagvattendammen där det
fördröjs och renas innan det leds vidare under Gladanleden och vidare
till Välabäcken.
Dagvattendammen byggdes i mitten av 1990-talet efter ett antal stora
regn som ledde till stora dagvattenflöden och översvämningar i det
närliggande industriområdet. Översvämningsproblemen är som värst
längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken där översvämningar
uppträder även efter dammens tillkomst.
Kommunens VA-enhet, numera kommunala bolaget Österlen VA AB,
har under 2020 byggt om dagvattendammen så dess funktion har ändrats
från att bara fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora flöden till att
både magasinera och rena dagvattnet vid både små och stora regn.

Dagvattendammen med brunn för nytt utlopp, sett från sydväst 2020-09-17.

Enligt avrinningsområden avvattnas ca 28 ha till dammen. Det bör inte
ledas större flöden än tidigare till dagvattendammen då dammen troligen
endast är dimensionerad efter markanvändningen när dammen byggdes
på mitten av 90-talet.
Total reglervolym i dammen är idag ca 2600 m3. Mest troligast finns
behov av att utöka fördröjningsvolymen i dagvattendammen. Det finns
dock ingen åtgärd inplanerad i dagsläget.
El

E:ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska
elledningar, samt en transformatorstation inom kvarteret Stärkan.
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Fjärrvärme

Inom fastigheterna Slakteriet 11 och Slakteriet 53 finns underjordiska
fjärrvärmeledningar för Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.
Telemast

Inom fastigheten Slakteriet 11 finns en anläggning för mobilbasstation
för Telia Towers Sverige AB genom ett aktivt arrendeavtal där
nuvarande avtalsperiod sträcker sig till 2022-03-31.
Fiber

Inom planområdet finns underjordiska fiberledningar för Teleservice
Skåne AB. Fastigheten Stärkan 1 är ansluten med fiber från Teleservice
Skåne AB.
Avfall

Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns
och Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13.
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Planförslag

Illustrationskarta

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation,
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Många
människor rör sig dagligen i denna del av Tomelilla. Planen möjliggör en
stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra Skåne. Det
ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, skyltar, parkeringsytor,
planteringar m.m. som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons
varumärke.
Planen möjliggör en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att
byggrätten utökas väster om järnvägen och industriområdet öster om
järnvägen omvandlas till handelsområde med byggrätt för handel och
hotell i öster och med en väl tilltagen parkeringsyta. Ny tillfart skapas
från Hannelundsgatan och handelsområdets två delar får en intern
koppling för fordon, gående och cyklister i en plankorsning över
järnvägen.
Lokstallet bevaras och skyddas. Förutsättningarna för bevarande ökar i
och med att det kan användas för handel och centrumändamål och
genom att det finns möjligheter till viss tillbyggnad.
Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat
sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande
grönstruktur med sparade stora träd för fladdermössen och skötsel av
öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar
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för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att
vidtas utanför planområdet.
Dagvatten från området infiltreras och fördröjs på grönytor, i
underjordiska dagvattenmagasin och genom att parkeringen delvis
beläggs med genomsläpplig gräsarmeringssten. Dammen med
omgivande grönområde fungerar för fördröjning av dagvatten och tål
översvämning vid skyfall.

Bebyggelse
Viadukten över järnvägen beräknas rivas om några år. Då ändras
Gladanledens landsvägskaraktär till en stadsgata eller boulevard.
Superbussarna kommer troligen att ha sina hållplatser längs gatan. Det
innebär att varuhuset blir en ännu tydligare del av stadsmiljön kring
stationen vilket understryker behovet av en genomarbetad gestaltning.
Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad.
Illustrationen visar en byggnad med ett stomsystem som kan byggas till
efter hand. Då utbyggnaden kommer att ske i flera etapper är det troligt
och önskvärt att variationen blir större och skalan bryts ner ännu mer.

Volymskiss som visar en möjlig utformning där byggrätten i detaljplanen utnyttjas fullt ut. Efterhand som
fastigheten bebyggs kommer parkeringen att flyttas över till andra sidan Järnvägen. Besökande som kör in
från Malmövägen ska köra ut via Hannelundsgatan. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

De olika byggnadshöjder som planen medger, ger goda förutsättningar
till variationer, bland annat kan den sneda fastighetslinjen mot vägen, ge
variationer i djupled; varje "skepps"-gavel friläggs från den intilliggande
och så stärks känslan av egna huskroppar. Om det så önskas så kan man
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uppnå en ännu större variation genom att variera tegelfasaderna på de
olika gavlarna. De olika gavlarna som bryter ner den massiva volymen i
mindre enheter. De lägre volymerna mot gatan står mot gavlar som reser
sig till den fulla höjd som planen tillåter i de bakre skeppen.
Detaljplanen möjliggör en utökning av befintligt varuhus byggnadsarea
väster om järnvägen från ca 10 000 m2 till ca 15 500 m2 samt ny
kommersiell bebyggelse på 6 800 m2 i östra delen av planområdet.
Byggrätten tillåter 10 meter totalhöjd i större delen av kvarteret Stärkan
men är begränsad till 8 meters totalhöjd och 3 meters byggnadshöjd i
norr mot villabebyggelsen.

Befintligt varuhus är tillbyggt i etapper utifrån Stärkans fina gamla
tegelbyggnad. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

Befintligt varuhus är byggt i en våning med en andra våning för
personalutrymmen och lager i den gamla stärkelsefabriken och
tillbyggnaden bör följa samma princip. Den gamla fabriksbyggnaden ger
karaktär och identitet till varuhuset.

I en möjlig första etapp redovisas en tvåvånings kontorsbyggnad mot
järnvägen och ett skepp med sadeltak enligt det tänkta byggsystemet.
Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.
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Stärkans tegelfasad och flacka sadeltak avspeglas i den nya bebyggelsen.
Planen föreskriver att fasaderna ska ha inslag av tegel, puts eller sten.
Den vita tvåvåningsbyggnaden är en illustration för en kontorsbyggnad
och inget färdigt förslag. Den visar värdet av variation i höjd, färg och
uttryck samtidigt som den är en del av en helhet.

En senare etapp illustreras där två skepp byggts ut framför den befintliga
södra fasaden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

Fastighetsgränsen i söder är inte parallell med den befintliga fasaden.
Den är en välgörande anledning till en trappad eller förskjuten fasad där
de tre skeppen är olika långa vilket skapar liv i byggnaden och bryter ned
skalan.

I denna bild har i stort sett hela byggnadsarean utnyttjats men det finns
möjlighet att bygga till en andra våning över en stor del av ytan. Illustration
Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

Den nya byggnaden kommer att byggas ut i etapper. Byggrätten är
mycket större än varuhuset är idag. Med den centrala placeringen och
stora volymen är det av stor betydelse hur byggnaden gestaltas. Visuellt
och funktionellt bör den delas in i volymer och byggnadsdelar som ger
ett mer småskaligt intryck. Fasadlinjen kan varieras och med fördel ge
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plats för grönska. Byggnadshöjd och takutformning kan också bidra till
att dela in byggnaden. Fasaden med vertikala linjer, entréer eller fönster
och ett varierat fasadmateriel bidrar också till skalan. Samtidigt som
byggnaden delas upp ska den ge ett väl gestaltat helhetsintryck. Med en
tidigt framtagen tydlig målbild kan de olika etapperna bidra till ett gott
slutresultat. Byggnaden kommer att få stor betydelse för såväl Tomelillas
som varuhusets varumärke.
Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja
dagvatten och producera el.

Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns en nära vägen och en på
parkeringen vid lagerbyggnaden och hotellet som syns bakom
parkeringsytan. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration Plan
och Byggnadskonst i Lund AB.

Skyltar ska vara anpassade efter den omgivande stadsmiljön och placeras
på fasad inom byggvolymen eller fristående med en skala och höjd som
underordnar sig byggnaderna. Det innebär att de inte får vara högre än
10 meter.

Parkeringsplatsen med kundvagnplatser, plantering med hotell och
lagerbyggnad i bakgrunden. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

På Slakteriet 11 innehåller planen byggrätt, med totalhöjd 10 respektive 8
meter, för handel där en mindre del även tillåts innehålla hotell. Dessa
byggnader kommer att synas i bakkanten på parkeringen från
Gladanleden. Det betyder att de också är viktiga för stadsbilden och
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intrycket av området vilket ska beaktas i gestaltningen. Byggnaderna som
ligger intill infarten till parkeringsområdet kan användas som lager eller
för handel med skrymmande varor, till exempel trädgårdsmöbler, som
kan lastas direkt in i en bil.
Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för
kundvagnar och mindre kiosk, eller liknande till en total byggnadsarea på
500 m2, där varje byggnad får vara högst 50 m2.
Lokstallet

Lokstallet sett från sydväst.

Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad på cirka
100 m2 belägen intill spårområdet. Byggnaden bevaras och skyddas i
detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet.
Tegelfasad med mönstermurning, takpannor, fönstersättning, spröjsade
fönster och öppningar ska bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig
byggnaden. Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen
möjliggör för ny användning till exempel som café till varuhuset.
Detaljplanen möjliggör tillbyggnad av ca 50 m2 i norr och ca 65 m2 åt
söder. Förslagsvis som uteservering med skärmtak eller som inglasad
byggnad som harmonierar med och underordnar sig lokstallet.
Lokstallet ligger på en egen fastighet som kan slås samman med
handelshusets fastighet. Om så inte sker krävs servitut eller liknande för
tillfart till lokstallet.

Grönstruktur
Natur och rekreation

Norra promenaden är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig längs
spårområdets östra sida. Tillsammans med passagen över spårområdet
kopplar stråket samman centrala Tomelilla och stationsområdet med det
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nya handelsområdet, bostadsområden och industriområde i norr, samt
med Tryde by. Norra Promenaden är också ett grönstråk vilket bör
förstärkas som rekreationsområde, spridningskorridor och
kompensationsytor innan slakteritomten åter bebyggs.
I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm, den planläggs som
allmän plats, Natur. Området har plats för flera ekosystemtjänster bland
annat, ska dagvatten fördröjas och renas, kompensationsåtgärder för
skyddade arter genomföras och det är en del i rekreationsstråket ut från
tätorten.
Dammen har en koppling till före detta Scanvillans trädgård med
exotiska träd och den naturmark som bildar en skyddszon mellan
villorna öster om trädgården och industrin norr om dem.
Förstärkning av livsmiljöer för skyddade arter

Bilden visar gröna stråk ut i landskapet och in i samhället samt ytor inom och utanför planområdet som ska
nyttjas för kompensationsåtgärder. Spårområdet, orange yta, är planlagt som järnväg men innehåller höga
naturvärden som kan bevaras.

Naturmarken kring dammen ska utvecklas för flera funktioner. Den blir
kompensationsområde för de skyddade arter som finns inom
planområdet. Därför kommer markvegetationen att störas och sandytan
delvis ligga öppen för att gynna ruderatväxter och insekter som trivs i
denna miljö. Fladdermössen är beroende av en återplantering av träd så
att de får skydd kring dammen. Dammen och omgivande ytor som bör
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sänkas, har dessutom en viktig funktion som översvämnings- och
fördröjningsytor vid skyfall.
Trädbeståndet kring dammen avverkades då dammen byggdes om. Nya
träd delvis av snabbväxande arter ska etableras för att gynna fladdermössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. Den mark
som inte planteras ska lämnas som sandmark där vegetationen inte tillåts
täcka ytan helt. Markskiktet ska i delar rivas upp så att nya sandytor
skapas där växter och insekter som finns i närområdet kan leva vidare
här. Den är en del i dagvattenhanteringen. Dammen behöver utökas och
det är en fördel om marken kring den sänks för att fördröja vatten vid
framtida skyfall.
Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd
bland annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation
bevaras i planen. Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för
att gynna skyddade arter, främst fladdermöss.
Marken kring järnvägsspåren ska behandlas på liknande sätt. Kommunen
kommer dessutom att stärka de gröna korridorerna, som leder ut från
området, och anlägga fler kompensationsytor av ruderatkaraktär i
närområdet. Av hänsyn till fladdermössen ska fladdermusholkar sättas
upp och belysningen i området vara sparsam och riktas nedåt. Låga
belysningsstolpar där ljusstyrkan inte är högre än nödvändigt och där
ljuset inte sprida uppåt skapar en trevlig miljö med bra överblick så att
området upplevs som tryggt samtidigt som störningen begränsas. Med
ett svagare allmänljus på en större yta ökar tryggheten då man inte
bländas utan kan se vad som finns utanför ljuskäglorna. Norra
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras en
grusbelagt gång- och cykelbana som inte kommer belysas.
Befintliga träd skyddas i planen med utökat lov för trädfällning och
bestämmelser om att endast träd som utgör fara får fällas.

Stora träd i den före detta trädgården och grusytan där Scanvillan låg ger
goda förutsättningar får de skyddade arterna.
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Gator och trafik

Trafikkarta planförslag

Gång- och cykeltrafik

Gång och cykelvägar finns från stationen under viadukten mot Norra
industriområdet och mot Tryde. Cykelvägnäten på båda sidor järnvägen
kopplas samman via järnvägskorsningen inom planområdet. Ny gångoch cykelväg planeras dessutom längs Gladanleden utanför planområdet.
Ett väl utbyggt och utvecklat gång- och cykelvägnät underlättar för och
ökar möjligheten att resa med kollektivtrafiken.
För att åstadkomma trygga och attraktiva gång- och cykelvägar
förespråkas god belysning och grönska. Belysning bör av hänsyn till
fladdermössen vara på låga stolpar och riktas nedåt. Sträckan av Norra
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en
grusbelagt gång- och cykelbana utan belysning. Passagen över spåret för
fotgängare och cyklister ges en trafiksäker utformning och skiljs från
biltrafiken med ett räcke.
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Besökstrafik

Handelsområdet nås från väster via befintlig infart från Malmövägen
genom fastigheten Stärkan 1 och över spårområdet till parkeringen.
Trafik från norr och öster leds till parkeringen via ny in- och utfart från
Hannelundsgatan. All utfart sker via Hannelundsgatan till väg 1561.

Planerad besökstrafik
Besöksparkering

Besöksparkering föreslås som en samlad parkeringsyta öster om
spårområdet för gemensam parkering till verksamheterna på båda sidor
Järnvägen. Parkeringen rymmer cirka 635 bilar. Behovet av parkeringsplatser har räknats fram så att antalet parkeringar per ytenhet handelsyta
blir detsamma som idag. Om handel i framtiden uppförs i två plan eller
andra verksamheter kommer att inrymmas i fastigheterna ska parkeringsbehovet utredas och säkerställas i samband med bygglov. Det kollektivtrafiknära läget kan komma att minska behovet av parkeringsplatser.

Bild på armerat gräs på parkeringsytan.
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Parkeringsplatserna föreslås beläggas med armerat gräs för att minska
andelen hårdgjorda ytor. Detta för att infiltrera och fördröja dagvatten.
Infiltration ska dock undvikas ovanpå grundvattenförekomsten.
Föreslagna parkeringsplatser upptar cirka 40% av parkeringens totala yta.
Körytor och gångstråk beläggs med asfalt eller plattor för att det ska vara
bekvämt att gå och dra kundvagnar där.
Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd
från entréer.
Cykelparkering nära entréer med regnskydd och plats för lådcyklar
minska behovet av ätt böra bil korta sträckor och ökar tillgängligheten.
Kommunen ser gärna att laddstolpar uppförs inom besöksparkeringen.
Handelsområdet består av flera fastigheter. Parkering, interna kör- och
gångytor, kundvagnskjul, dagvattenmagasin m.m. ska vara gemensamt
för dessa fastigheter. Om fastigheterna inte slås samman ska en
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas.
Godstrafik

Befintlig godsmottagning i hörnet Malmövägen - Skräddaregatan
minskas och anpassas efter färre godstransporter. Nya godsmottagningar
planeras i norra delen av fastigheten Stärkan 1 och vid infarten från
Hannelundsgatan. Godstrafik till de nya godsmottagningarna sker via
Hannelundsgatan från Norra industriområdet och väg 1561.

Godstrafik till planerade godsmottagningar
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Plankorsning och spårtrafik

Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för
intern trafik inom handelsområdet och en kommunal gång- och
cykelväg.

Sektion av föreslagen plankorsning.

Plankorsningen planeras trafikeras med dubbelriktad godstrafik mellan
klockan 7 och 16. Drygt hälften av varuhusets kunder kommer via
befintliga infart från Malmövägen i väster och ska korsa järnvägen för att
nå besöksparkeringen. Övrig besökstrafik kommer via Hannelundsgatan
och belastar inte plankorsningen. Plankorsningen kommer även att
nyttjas av det fåtal besökare i båda riktningar för att nå parkering för
rörelsehindrade vid varuhusets entré. Biltrafiken kommer begränsas till
varuhusets öppettider.
Plankorsningens gång och cykelbana kommer att användas av kunder
som ska gå mellan varuhuset och parkeringen. Den kommer också vara
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik dygnet runt. Säkra övergångar
utformas där fordonstrafik korsar gång- och cykeltrafik.
Järnvägsspåret kommer endast att trafikeras av ett fåtal arbetsfordon, till
exempel spårriktare och makadamtåg, i väldigt låg hastighet. Det
kommer att nyttjas cirka vart femte år och endast av arbetsfordon.
Korsningen förses med kryssmärken samt bemannas med flaggvakt vid
järnvägstrafik. Norr om plankorsningen ges plats för ett 250 meter långt
spår för uppställning av tåg. Detta spår ligger delvis utanför planområdet.
Genomförda och framtida trafikåtgärder i anslutande gatunät

Sedan tidigare gäller förbud mot tung trafik mellan Norregatan och
Sälshögsvägen. Kommunen har genomfört ytterligare trafikåtgärder för
att sänka hastigheten och försvåra genomfart, (chikanen) har
kompletterats med trafiköar för att förstärka sidoförskjutningen på
gatorna.
Sälshögsvägen har precis norr om farthindret kompletterats med trafikö
med skylt om förbud för genomfart av tung trafik.
Med befintligt gatunät är det endast möjligt att nå fastigheten Slakteriet
11 via Hannelundsgatan från Norregatan och Sälshögsvägen. Det finns
ingen förbindelse mellan Slakterigatan och handelsområdet.
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Norregatan och Sälshögsvägen som utgör befintlig koppling mellan
Gladanleden (väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder.

Kommunen avser att vid behov stänga av för all motortrafik där
Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt någonstans på Sälshögsvägen
norr om Hannelundsvägen. Gång- och cykelvägen kommer dock att vara
kvar. Se karta på sidan 39.

Teknisk försörjning
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät.
Vatten och avlopp

Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för dricksvatten och spillvatten
för utbyggnad enligt planförslaget.
Det ligger en spillvattenledning inom fastigheten Stärkan 1 öster om
befintlig varuhusbyggnad. Den hindrar en sammanhängande utbyggnad
österut. Möjligheten att flytta ledningen och leda den över nordöstra
delen av fastigheten och under järnvägen i samma läge som plankorsning
för att ansluta till befintlig spillvattenledning där har utretts och
befunnits genomförbart. Ledningen läggs om i samband med att
plankorsningen byggs. Samtidigt lägger VA-bolaget en vattenledning i
samma läge.
Dagvatten

Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken.
Föreslagen dagvattenhantering öster om järnvägen är baserad på
beräkningar och förslag enligt dagvattenutredning av Dämningsverket
AB, 2018-06-21, och kompletterande dagvattenutredning av Sweco,
2020-05-04.
Dagvattensystemet ska klara ett dimensionerande regn med 10 års
återkomsttid utan att dämning till markytan inträffar. Utförda
fördröjningsberäkningar visar behov av ca 260 m3 fördröjning inom
planområdet för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens nivå.
Föreslagna fördröjningsmagasin och makadamdiken beräknas ge ett
marginellt mindre flöde än i dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att
minska risken för översvämningar längre nedströms i systemet.
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Vid nyexploatering bör möjligheten att med många mindre åtgärder i
hela avrinningsområdet göra stor nytta för systemet. Det kan göras
genom att takytor som är direkt anslutna till dagvattensystemet förses
med utkastare som låter vattnet rinna över genomsläppliga ytor. Vattnet
från avrinningsytor bör ledas mot grönytor det kan underlättas genom att
ytorna inte avgränsas med kantsten. Möjligheten att skapa magasin av
olika storlek bör utnyttjas.
Utbyggnaden ska bidra med en hållbar dagvattenhantering där det inom
kvartersmark kommer krävas åtgärder i form av ca 260 m3
fördröjningskapacitet. Söder om grundvattenförekomsten ställer
planbestämmelser krav på att parkeringsytorna till 35% ska vara
genomsläppliga. Regnvattnet leds till genomsläppliga ytor längs
järnvägen och kring dammen där vattnet kan infiltreras.

Exempel på genomsläpplig parkeringsyta med gräsarmeringssten,
makadamdiken och träd som infiltrerar och fördröjer dagvatten.

Enligt Dämningsverkets tidigare utredning bör dammens volym
dessutom ökas. Det kan ske genom att dammen fördjupas eller genom
att markytan kring dammen sänks.
Stärkan 1 är sedan tidigare helt hårdgjord. Förutsättningarna förändras
inte då planen ger byggrätt för i stort sett hela fastigheten. Det är av stor
vikt att åtgärder av olika slag vidtas för att fördröja och minska flödet till
dagvattennätet.
Kommunen bedömer att det dagvatten som genereras på grund av
genomförandet av den nya detaljplanen ska tas om hand inom
planområdet för att inte riskera översvämning nedströms.
El

Byggrätt för en ny nätstation planläggs inom den östra delen av
planområdet och byggrätt inom den västra delen för befintlig nätstation
vid Skräddaregatan planläggs.
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Telemast

Mobilbasstationen inom kvartersmark för handel och centrumändamål
avses finnas kvar.

Geotekniska frågor
Grundläggning

Tyréns AB har gjort en geoteknisk undersökning under januari-april
2015. Grundläggningsförhållandena är generellt goda inom området. Mer
detaljerade undersökningar krävs dock då byggnaders utformning och
läge är kända, speciellt med tanke på att det inte är naturligt lagrad jord.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar

Marken saneras kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11 för att
genomförandet av detaljplanen ska kunna bedömas lämplig. Punkterna
ligger i sydvästra delen av planerad parkeringsyta samt precis söder om
parkeringen.
Inom kvarteret Stärkan bedöms det mindre troligt att det förekommer
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta så
utförs kompletterande undersökning inför urschaktning av massor av
anläggningsskäl och inför masshantering vi exploatering.
Radon

Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på
normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda
krav ställs på byggnadens täthet mot inläckage av jordluft. Bottenplattor
utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla
genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergångar mellan
grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna
flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller motsvarande.
Översvämningsrisk

Dagvattenutredningen, dämningsverket 2018-06-18 redovisar goda
förutsättningar att leda undan extremflöden från området utan att skador
sker på ny eller befintlig bebyggelse. Dagvatten kommer att kunna flöda
ytledes västerut precis som i dagsläget. Detaljerad höjdsättning hanteras
inom ramen för bygglovsprocessen. Se bild nedan för förslag på ytliga
avrinningsvägar.

45

125

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

Förslagna ytliga rinnvägar ur dagvattenutredning, granskningshandling
2018-06-18. Illustration: Dämningsverket AB

Buller eller trafik
Trafikbuller

Den planerade utbyggnaden av handelsområdet innebär att
personbilstrafiken på Skräddaregatan kommer enbart bestå av trafik till
bostadshusen då den nya infarten från Malmövägen leder personbilarna
över järnvägen till parkeringen som endast har utfart via
Hannelundsvägen.

Besökstrafik. Se även sid 40.

Utbyggnaden resulterar i lägre ljudnivåer och mindre risk för störning.
Med en bedömd trafik på Skräddaregatan efter utbyggnad till cirka 100150 fordon per dygn uppskattas ljudnivåer till som högst cirka 50 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast Skräddaregatan. Vilket inte
överstiger gällande rekommendationer.
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Den tillkommande trafiken via Hannelundsvägen kommer inte att
överstiga rekommenderade bullervärden vid Slakterigatan och vid
Hannelundsvägen ligger endast verksamheter.
Buller från parkeringsområdet beräknas inte ge upphov till ekvivalenta
ljudnivåer över 50 dBA vid närmaste bostäder. Som högst beräknas cirka
43 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus i den nordvästra
delen av planområdet.
Godstrafik och avfallshämtning

Godsleveranser till den västra godsmottagningen vid Malmövägen sker
med infart från Skräddaregatan och utfart till Malmövägen. Till den
nordvästra och östra delen av handelsområdet sker leveranser via
Hannelundsvägen.

Godstrafik och godsmottagningar. Se även sid 41.

Beräkning av buller från godsleveranser visar att riktvärdet dagtid, 50
dBA ekvivalent ljudnivå, kan överskridas med nivåer upp till ca 52 dBA
vid bostadshus nära den västra godsmottagningen.
Vid den nordvästra och den östra godsmottagningen beräknas ekvivalent
ljudnivåer till under 50 dBA vid fasad på närliggande bostadshus.
Vid hämtning av container och avfall i västra och nordvästra delen av
handelsområdet beräknas ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA
med nivåer upp till 52-54 dBA vid fasad.
För att begränsa bullerpåverkan från godsleveranser och hämtning av
containrar och avfall i den västra och nordvästra delen av
handelsområdet kan åtgärd genomföras med bullerskärmar. Med en cirka
36 m lång och cirka 2,5 m hög skärm utmed Skräddaregatan, vid den
västra godsmottagningen, och en cirka 70 m lång och 2,5 m hög skärm
utmed Skräddaregatan och allmän plats, Natur. Även grindarna ska vara
en del av bullerskärmen vid både den västra och nordvästra
godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan.
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen
mot Skräddaregatan.
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Illustration av godstrafik vid västra godsmottagningen, samt illustration på
förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll.

Illustration av godstrafik vid nordvästra godsmottagningen, samt illustration
på förlag till bullerskärm godsmottagningen/avfallshanteringen ur
Bullerutredning, 2021-10-22 Ramboll.
Installationer

Vid planerade byggnader i handelsområdet kommer installationer
utomhus och på tak, exempelvis fläktar och kylmaskiner, att ge upphov
till buller som kan överskrida riktvärdena för buller vid närliggande
bostadshus. Kravställning på installationer och maskiner bör ske i
samband med bygglovsansökan för nya byggnader. I detaljplanen ställts
krav på att fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska
vändas bort från bostadshusen eller bullerskyddas.

48

128

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

Planbestämmelser
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GATA

Lokalgata

GCVÄG

Gång- och cykelväg

NATUR

Natur
Kvartersmark

C

Centrum.
Centrum är en samlingsanvändning som ger möjlighet till en blandning
av verksamheter. I Centrum ingår till exempel butiker, restauranger,
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek,
smådjursklinik, hantverk och annan service. Hotell och vandrarhem som
är avsedda för tillfällig vistelse ingår i användningen centrum. I
användningen ingår också komplement till centrumverksamheten som
till exempel parkering, lastområden och de utrymmen som behövs för de
anställda.

C1

Centrum utom hotell och vandrarhem.
Hotell och vandrarhem har inte bedömts lämpligt intill industrimarken i
norr eller för befintligt varuhus. Därför regleras möjligheten till hotell
och vandrarhem bort för ny bebyggelse längst i nordost och för kvarteret
Stärkan. För området intill bostadsbebyggelsen i ost planläggs
centrumändamål där möjligheten till vandrarhem och hotell kvarstår.

E1
H

Transformatorstation
Detaljhandel
Övervägande byggrätt inom planområdet planläggs med användningen
detaljhandel, H. Detaljhandel omfattar alla slag av köp och försäljning av
varor och tjänster till framför allt privatpersoner. I användningen ingår,
förutom butiksytan, även komplement till verksamheten så som
tillhörande kontor, personalrum, personalrestaurang eller personalmatsal
och lager för handelsverksamheten. Även tillhörande parkering och
kundvagnsgarage ingår. I stormarknader och gallerior kan restauranger
och caféer ingå.

T1

Järnväg.
Spårområdet planläggs med användningen trafik, preciserad som järnväg.

T2

Interntrafik inom handelsområdet.
Området för planerad plankorsning preciseras järnväg samt interntrafik
inom handelsområdet för att möjliggöra en koppling mellan de två
delområdena.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

fördröjning1
gc-väg1
plantering1

Fördröjningsmagasin ska finnas.
Gång- och cykelväg
Plantering ska finnas.
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk.
Marken får endast förses med komplementbyggnad så som
kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande. Dessutom
får uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.
ö1

Marken får endast förses med telemast och tillhörande teknisk
anläggning.

ö2

Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell eller
vandrarhem.

ö3

Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt.
Höjd på byggnadsverk

h1

Högsta byggnadshöjd är 3 meter.

h2

Högsta totalhöjd är 8 meter.

h3

Högsta totalhöjd är 10 meter.
Markens anordnande och vegetation

+00,0
n1

Markens höjd över angivet nollplan.
Marken får inte användas för parkering.
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.
Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1

Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och
parkering för handelsområdet m.m.
Placering

p1

Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot
Skräddaregatan.
Rivningsförbud

r1

Byggnad får inte rivas.
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m1

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med
fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet
ska beaktas i utformning mot korsningen.

m2

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas
bort från bostäder eller bullerskyddas.
Stängel, utfart och annan utgång

Takvinkel

o1

Största takvinkel är 15 grader.

o2

Minsta takvinkel är 7 grader.

o3

Minsta takvinkel är 15 grader.
Utförande

b1

Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig.

b2

Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig.

b3

Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten.
Utnyttjandegrad

e1

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom
användningsområdet.

e2

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

e3

Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad.

e4

Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med
korsmark.
Varsamhet

k1

Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning,
fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska
bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden.
Utförande

a1

Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän
markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts.
Ändrad lovplikt

a2

Marklov krävs även för hårdgörande av mark.

a3

Marklov krävs även för trädfällning.
GENOMFÖRANDETID

Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK
Markens anordnande och vegetation

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk.
Träd och annan vegetations ska finnas på parkering.
Utformning

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och
utformning inte får dominera över fasaden. Fristående skyltar ska
underordna sig befintlig byggnad och placeras med stöd av på
fastigheten intilliggande byggnader.
Utförande

Källare får inte finnas.
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Konsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för
detaljplanen.
Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen

Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att
integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas.
Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan
leda till en betydande miljöpåverkan.
FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDE HAR GJORTS:

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som
avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen flera positiva
konsekvenser:
•
•
•
•
•
•
•

Förorenad mark saneras.
Kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas mot rivning och kan
utvecklas.
Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas från
norr med koppling till stationsområdet och kollektivtrafik, vilket
främjar hållbart resande.
Planförslaget har tagit hänsyn till framtida riksintresset för
järnvägsförbindelser genom att inte tillåta byggnader inom
korridoren för utredningsområdet för Simrishamnsbanan.
Risk för översvämning begränsas genom krav på genomsläppliga
ytor inom stora delar av parkeringsytan.
Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas genom
bullerskydd, nya tillfartsvägar till planområdet och att
bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder.
Grönstrukturen kan utvecklas genom träd skyddas,
kompensationsytor skapas och naturmiljöer i östra delen av
planområdet regleras för att gynna skyddade arter. Kommunen
avsätter dessutom kompensationsytor för att gynna hotade arter
som etablerat sig på ruderatmarken efter rivningen av slakteriet.
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Riksintressen
Framtida järnväg

Planförslaget har tagit hänsyn till utbredningsområdet för
Simrishamnsbanan genom att planlägga mark med byggförbud inom
korridoren.
Riksintresset för en eventuell framtida järnväg innebär att detaljplanen
måste ändras om järnvägen byggs ut. I så fall kan plankorsningen inte
vara kvar utan två hisstorn och trappor måste byggas så att fotgängare
kan passera över järnvägen med kundvagnar.
Personbilar kommer att köra in och ut via Hannelundsvägen och
parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från Malmövägen kommer
endast att vara öppen för funktionshindrade som får parkera på kvarteret
Stärkan.
Godstransporter kommer att kunna tas emot på Stärkan 1 i hörnet
Skräddaregatan - Malmövägen i enlighet med planförslaget och nära
infarten till fastigheten Slakteriet 11 från Hannelundsgatan.
Större transporter planeras tas emot på Slakteriet 11 där utlämning av
trädgårdsmöbler och andra skrymmande varor planeras. Andra varor
kommer att lastas om till mindre fordon och köras över viadukten på
Gladanleden till varumottagningen på Stärkan 1. Dessa transporter bör
styras till tidpunkter då trafiken i området är låg.
Kommunen är överens med Trafikverket om att placeringen av en
eventuell gångbro och andra åtgärder inom handelsområdet bör ligga
inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå ifrån det
regelverk som är aktuellt för tidpunkten. De åtgärder som krävs initieras i
så fall av handelsområdet och ska därmed bekostas av exploatören.
Om riksintresset tas bort kommer området att fungera enligt
planförslaget.
Planförslaget bedöms inte påtagligt försvårar tillkomsten av det framtida
riksintresset för ”Simrishamnsbanan”.

Miljökonsekvenser
Miljömål Ett rikt växt och djurliv

Fladdermöss,som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade
växter och insekter finns inom planområdet.
Ett grönstråk följer järnvägen från norr och leder vidare mot Väladalen
och Skogsbacken inne i samhället. Länga detta stråk kommer stora träd
att sparas för att gynna fladdermössen och hålla samman ett stråk med
trädvegetation som är så stort att mörka partier kan lämnas i området.
Kring dammen där fladdermössen har sitt näringssök kommer fler träd
att planteras.
De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har
koloniserats av de lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit
exploaterade krävs som parkeringsytor för planens genomförande. Inom
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planområdet bevaras sandmiljöer längs järnvägsspåren och kring
dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans med små ytor inom
planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan anläggs.
Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet.
Se kartor sid 37, 56 och 57. Alla sandytor ska skötas så att värdena består
och ytorna inte växer igen.
Med dessa åtgärder bedöms artskyddsförordningens krav och miljömålet
Ett rikt växt och djurliv tillgodosedda.

Naturvärden
Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. Inom området
har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på elva rödlistade
arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar höga
biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De rödlistade arterna är två
växter, sju insektsarter och två fåglar.
De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter
som flugit förbi, alla vilda fåglar och fladdermöss är skyddade enligt
Artskyddsförordningen §4.
Fladdermössen inom planområdet kommer att påverkas vid en
exploatering De har sitt näringssök vid dammen och är beroende av
stora och gamla träd för skydd och vila. De träd som finns inom
planområdet skyddas och sparas. Krav på marklov för trädfällning ingår i
planen. Kommunen kommer att skydda och förstärka den trädvegetation
som finns i grönstråket längs med järnvägen. Nya träd kommer att
planteras på parkeringen, kring dammen och på den naturmark som
planläggs längs järnvägen och i trädgården som tillhört Scanvillan.
Fladdermusholkar sätts upp i skyddade lägen längs grönstråk och
naturområden. Belysningen i området begränsas. I de gröna korridorerna
behövs belysning längs cykelstråket. Belysningen kan anpassas och riktas
nedåt för att störa fladdermössen så lite som möjligt och ändå skapa en
trygg gång- och cykelväg. Sträckan av Norra promenaden från
plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en grusbelagt gångoch cykelbana utan belysning.
Planområdet är redan i anspråkstaget och planlagt som industrimark.
Efter att industribyggnader och asfaltytor rivit år 2009 har sand- och
grusytor legat orörda. Under dessa år har de skyddade arterna etablerat
sig i området.
De arter som ingår i de högst värderade ekosystemen relativt lättrörliga
och anpassade att flytta sig i ett landskap som ständigt förändras. Genom
att skapa liknande miljöer på andra, helst närliggande platser innan
området bebyggs kan förutsättningarna återskapa eller till och med
förbättras. Naturvärden inom spårområdet kan till stor del bevaras då
området fortsatt ska utgöra järnvägsområde och att flera av spåren ska
avvecklas. Innan området omvandlas till handelsområde avsätts lämpliga
ytor inom och i närheten av planområdet för att skapa utrymme för
kompensationsåtgärder. Gröna korridorer med uppvuxna träd gynnar
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fladdermössen och den biologiska mångfalden. Markskiktet i öppna
partier med sandig mark rivs upp ger förutsättningar för växter och djur,
främst insekter, som etablerat sig i området att sprida sig och leva vidare.
Markskiktet ska sedan delvis rivs upp innan det täcker hela ytan då de
skyddade arterna är pionjärväxter som konkurreras ut av andra växter på
sikt. Marken kring, dammen, i delar av den gamla trädgården, längs
järnvägen och på vissa ytor kring parkeringen ska avsättas som
kompensationsytor och anläggas och skötas enligt dessa principer.

Gröna stråk ut i landskapet och ytor inom och utanför planområdet som ska
nyttjas för kompensationsåtgärder.

Identifierade naturvärde hindrar inte genomförande av gällande
detaljplan och kommunen bedömer att föreslagen detaljplan heller inte
ska hindras av de naturvärden som uppkommit på grund av att
industriområdet stått orört.
I naturvärdesinventeringen står:
”Platsens betydelse för spridning av arter är svår att bedöma. Med sin
artrikedom betyder den sannolikt mycket som källa för spridning åt
många insekter. Spridningssambandmed omgivande landskap är
komplicerade att utreda, men en kvalificerad gissning är att området har
viss betydelse för spridningen av vissa svårspridda arter mellan
naturreservatet Skogsbacken med Väladalen, inventeringsområdet och
naturområden just norr om området.
Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå.
Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga
miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för
förlusterna genom att i god tid skapa likvärdiga habitat inom kommunen,
helst i områdets närhet.
Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag
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kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med
varaktig skötsel resultera o bättre och långsiktigare naturvärden än vad
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir.”
Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna
ska göras vid tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av
arbete i och kring dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god
tid så att sandytorna kan koloniseras innan ytor med höga naturvärden
tas i anspråk.

Röda ytor visar kompensationsåtgärder på handelsområdet och på allmän
plats inom planområdet. Dessutom finns skyddade arter inom järnvägsområdet, orange yta, där marken fortsatt kan störas och de höga biologiska
värdena bestå.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Grundvattenförekomst

I anslutning till området finns en stor grundvattenförekomst med
benämningen Tryde-Trydeeke. En del av grundvattenförekomsten
(benämning SE615990-137918) vidrör planområdets nordvästra del. Den
miljötekniska markundersökningen från 2015 visar att
grundvattenflödets riktning främst är syd-sydvästlig. Det tyder på att
risken för förorening av den kommunala grundvattentäkten är liten. Det
rör sig om en av Vattenmyndigheterna klassad grundvattenförekomst där
det finns krav på att grundvattnet inte får försämras.
Grundvattenförekomstens kemiska status bedöms idag som god, men
får, enligt vattendirektivet, inte försämras.
Välabäcken

Dagvatten från planområdet, samt större delen av Tomelilla tätort
avvattnas till Välabäcken. Välabäcken är 14 km lång och ligger inom
Nybroåns avrinningsområde. Söder om Tomelilla mynnar bäcken ut i
Örupsån och därefter vidare till Nybroån.
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Historiskt sett har Välabäcken varit smutsig och förorenad från lantbruk
och industrier. Vattenkvalitén har dock förbättrats de senaste åren i takt
med att industrier och lantbruk har blivit renare. Länsstyrelsen har i
dagsläget ingen statusklassning för Välabäcken.
Örupsån

Örupsån är i dagsläget klassad med måttlig ekologisk status och uppnår
ej god kemisk status pga. för höga halter kvicksilver. Den ekologiska
statusen är i dagsläget bedömd utifrån kvalitetsfaktorerna fisk och
påväxtalger. Ån bedöms även ha miljöproblem pga. övergödning av
näringsämnen (höga koncentrationer totalfosfor), miljögifter (kvicksilver)
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS 2018-04-10).
Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027.
Dagvatten

Dagvattenutredningen har visat att en fördröjning och rening av
dagvatten är möjlig inom området i en omfattning som inte ökar risken
för översvämningar nedströms.
Miljökvalitetsnormer för luft

Det finns inga mätningar som visar att miljökvalitetsnormerna för luft
överskrids i kommunen. Planområdet är öppet med god luftväxling
risken att miljökvalitetsnormerna ska överskridas är försumbar.
Markföroreningar

Ett genomförande av detaljplanen innebär att marken saneras och
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från
Miljöförbundet.
Kulturmiljö

Kommunen har bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för kv Stärkan med motiveringen
att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården.
Lokstallet bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och
rivningsförbud.
Stadsbild

Planen möjliggör en omfattande utbyggnad i ett centralt och exponerat
läge i Tomelilla. Närheten till genomfartsleden, station, busshållplatser,
livsmedelsbutiker och centrum gör att många rör sig i området. Den nya
bebyggelsen blir att tillskott för samhället och en symbol för varuhuset.
Byggrätten tillåter en i sammanhanget stor volym. Det är därför viktigt
att den bryts ner och får en skala som passar Tomelilla. Det ska vara en
trevlig byggnad som tar tillvara traditionen med tegel och puts samtidigt
som den är rationell och möjlig att bygga ut i etapper.
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Inslag av tegel, sten eller puts i fasaderna, temat med sadeltak och en
genomtänkt placering av skyltar som underordnar sig byggnaden borgar
för att detta blir en ny årsring i Tomelillas utveckling.
Genomsläppliga parkeringsytor, skyddad vegetation nya trädplanteringar
är också viktiga bidrag till stadsbilden och trivseln i området.
Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja
dagvatten och producera el.

Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns tydligt utan att överrösta
byggnaden. Sadeltaken med olika nivåer bryter ner volymen och ger ett
varierat taklandskap. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration
Plan och Byggnadskonst i Lund AB.

Skuggpåverkan

Framtagen skuggstudie visar vad genomförandet av detaljplanen har för
skuggpåverkan på omgivande bebyggelse.
Planförslaget innebär en att högsta tillåtna höjd på byggnaderna intill
villabebyggelsen sänks jämfört med gällande plan. Det innebär att
skuggpåverkan blir mindre än om utbyggnad skett enligt gällande plan.
Bebyggelsen närmast bostäderna tillåts ha en högsta totalhöjd på 8 m.
Inom fastigheten Stärkan 1 innebär det en skugga på en mindre del av de
fyra närmaste bostadstomterna längs Skräddaregatan på morgonen våroch höstdagjämning, skuggan flyttar sig och berör inte tomterna efter
klockan 12.
Föreslagen bebyggelse inom östra delen av planområdet, Slakteriet 11,
har ingen skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse.
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Skugga mot Skräddaregatan vid Sommarsolstånd i juni

kl. 09:00

kl. 12:00

kl. 16:00

Skugga mot Skräddaregatan vid vår- och höstdagjämning i mars och september.

kl. 09:00

kl. 12:00

kl. 16:00

Nedan visas skuggan klockan 12 vid vår och höstdagjämning, i mars och
september, för befintliga byggnader och maximal utbyggnad enligt
gällande detaljplan som jämförelse. En utbyggnad enligt gällande plan ger
större skuggpåverkan än i aktuellt planförslag.
Vår- och höstdagjämning, mars och september kl. 12:00

Befintliga byggnader

Max utbyggnad enligt gällande plan
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Hälsa och säkerhet
Trafik

Trafikutredning, Ramboll 2020-08-26, har tagits fram för att utreda hur
expansionen av handelsområdet och genomförandet av detaljplanen
påverkar trafikförhållandena. Som underlag för beräkningar av
trafikalstring har omfattningen av planerade verksamheter, dess
parkeringsbehov samt beräknad godstrafik använts. Beräkningen av
trafikalstringen omfattar även trafiken från södra delen av Norra
industriområdet i anslutning till Hannelundsgatan när detta område är
fullt utbyggt enligt gällande detaljplan.
Riktningsfördelning

Enligt genomförd postnummerundersökning av Bo Ohlssons besökare
kommer cirka 55% av besökarna väster ifrån via befintlig infart från
Malmövägen och att ca 45% Öster ifrån via Hannelundsgatan. Alla utfart
sker via Hannelundsgatan i öster.
Fordonsrörelser

Handelsområdet full utbyggt år 2040 beräknas alstra 3750
fordonsrörelser på infarten från Malmövägen via plankorsningen till
besöksparkeringen. Handelsområdet alstrar på Hannelundsvägen 7250
fordonsrörelser samt på södra delen av väg 1561 alstras 6250
fordonsrörelser.

Beräknade fordonsmängder. Illustration: Ramboll.
Belastningsgrad

Belastningsgraden har beräknats för korsningarna Hannelundsgatan/Väg
1561 och Väg 11/Väg 1561. Belastningsgraden är ett mått på hur stor
andel av korsningarnas maximala kapacitet som kommer att utnyttjas,
och visar om de nya trafikförhållandena medför ett behov av åtgärder på
anslutande vägnät.
Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561

I korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 beräknas planen främst ha en
påverkan på Hannelundsgatan. Framkomligheten beräknas bli god, men
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trafiksäkerheten kommer minska något. Dock inte så mycket att åtgärder
behöver vidtas.
Korsningen Väg 11/Väg 1561

I korsningen Väg 11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen
få en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning.
I arbetet med Superbuss har en avsiktsförklaring tecknats mellan
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva viadukten
på Gladanleden, preliminärt beräknas det ske 2027. Det möjliggör ny inoch utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i
närtid att vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i
anslutande gatunät.
Buller

Genomförandet av detaljplanen beräknas inte medföra att gällande
riktvärden för buller överskrids. De bullerstörningar som finns i området
gäller bostäderna längs Skräddaregatan där trafiken från varuhusets
parkering led ut idag. Trafiken från parkeringen kommer i framtiden
ledas ut via Hannelundsvägen och därmed inte längre påverka
bostadshusen.
Två platser för godsmottagning planeras mot Skräddaregatan en i hörnet
mot Malmövägen med infart från Skräddaregatan och en i öster mot
järnvägen med infart från Hannelundsvägen. Buller från gods och
avfallshantering kräver att ett bullerskydd uppförs längs Skräddaregatan.
Planket ska vara 2,5 meter högt och ansluta till byggnad om det ligger en
sådan längs gatan. Vid infarten ska grinden ingå i bullerskyddet och gå att
stänga.
Fläktar, kylaggregat och andra bullrande anläggningar på varuhuset ska
vändas från bostäderna och vid behov bullerskyddas.
Markföroreningar

Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras
och markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd
från Miljöförbundet. Inom kvarteret Stärkan är det enligt en historisk
inventering mindre troligt att föroreningar finns. Markprover ska dock
redovisas innan schaktarbeten får genomföras.

Ekonomiska konsekvenser
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel
som kan påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att
bedriva en mer storskalig handel och komplettera befintligt utbud med
delar som inte finns i Tomelilla, som tex mindre hotellverksamhet, kan
berika centrum. Den centrala placeringen gör också den nya
handeln/servicen lättillgänglig till fots eller cykel för stora delar av de
boende i Tomelilla till skillnad från en mer extern placering. Området är
lättillgängligt för hela regionen på grund av närheten till stationen med
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tillgång av goda såväl tåg- som bussförbindelser. Även vägförbindelserna
är bra.
En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal
arbetstillfällen.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc.

Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för besökare
från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör
området för alla.
Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en
ökad mängd arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som
kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Cykelparkering anordnas vid
butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten förstärks och tydliggörs.
Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande
genom att bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i
norra Tomelilla och i koppling till stationsområdet med kollektivtrafik.
Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en
central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka
befintliga delar i norra Tomelilla.
Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till
kollektivtrafiken, centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter,
föreningsliv, skola, grönområden och samhällsservice.
Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i
Barnkonventionen

Fastighetskonsekvenser
Fastighetsreglering

I kartan och tabellen nedan redovisas detaljplanens bedömda
konsekvenser vad avser markens fastighetsindelning. Redovisad
fastighetsindelning och dess arealer är ungefärliga och fastställs först vid
lagakraftvunnen lantmäteriförrättning.
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Fastighetsregleringskarta.

FASTIGHETSREGLERINGSTABELL
område

areal (m2)

åtgärd

1

Ca 23 000

Behålls inom Stärkan 1

2

Ca 33 800

Behålls inom Slakteriet 11

3

Ca 120

Överförs från Tomelilla 237:9
Överförs till Stärkan 1

4

Ca 50

Överförs från Tomelilla 237:84
Överförs till Slakteriet 11

5

Ca 400

Överförs från Tomelilla 237:9
Kan styckas av som ny fastighet eller överföras till Stärkan 1

6

72

Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för
transformatorstation
Avstyckas i så fall från Stärkan 1

7

60

Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för
transformatorstation
Avstyckas i så fall från Slakteriet 11

8

Ca 3 400

Överförs från Slakteriet 11
Överförs till Tomelilla 237:73

9

Ca 18

Överförs från Stärkan 1
Överförs till Tomelilla 237:9

10

Ca 7 200

Kvarstår inom Tomelilla 237:9

11

Ca 5 700

Kvarstår inom Slakteriet 46 och Slakteriet 53

12

Ca 330

Kvarstår inom Tomelilla 237:78

13

Ca 820

Överförs från Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84
Överförs till Tomelilla 237:73

14

Ca 490

Överförs från Tomelilla 237:84
Överförs till Tomelilla 237:78

15

Ca 7 700

Kvarstår inom Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84

64

144

Dnr: Ks 2012/243
Granskningshandling
2022-02-18

Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen får laga
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt.
Tidplan för upprättande av detaljplan
Samråd

juli-augusti 2019

Granskning

Mars 2022

Antagande

Augusti 2022

Laga kraft

December 2022

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång.

Ansvarsfördelning
Detaljplanearbete

Tomelilla kommun

Grundkarta

Tomelilla kommun

Genomförande av
detaljplan

Fastighetsägare/Exploatör
Tomelilla kommun

Fastighetsrättsliga frågor
Ledningar

Markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-områden, belastar
fastigheterna Stärkan 1, Slakteriet 11, Tomelilla 237:76 och 237:84.
Gång- och cykelväg

Markreservat för gång- och cykelväg, x-område belastar fastigheterna
Tomelilla 237:84 och 237:9.
Kommunen har beslutat att riva sina spår som ligger på kommunägd
mark. Trafikverket beslutat om att upphöra med underhåll, norr om väg
11, av de spår som inte ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg
kommer att tas i början av 2023 och efter det kan spåren tas bort. När
beslut är fattat kommer den mark som är x-område på kvartersmark
kunna användas som gång- och cykelväg.
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Fastighetsreglering

Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten.
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov
medges.
Exploatören ansvarar för att söka och bekostar fastighetsreglering.
Fastighetsreglering som inte berör exploatören samt för x-området söks
och bekostas av kommunen.
Inlösen av allmän plats

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.
Kommunen avser att lösa in allmän plats, gata, inom fastigheten Stärkan
1 och allmän plats, natur, inom fastigheten Slakteriet 11.
I samråd med Trafikverket avser kommunen att avvakta inlösen av
allmän plats, gång- och cykelväg, då marken ligger nära Trafikverkets
aktiva spår inom fastigheterna Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84.
Trafikverket har beslutat att upphöra med underhåll för spåret som inte
ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg kan tas först i början av
2023 och först därefter avser kommunen lösa in marken.
Ledningsrätter. servitut, gemensamhetsanläggning m.m.

Ledningsrätter, servitut och liknande bildas för:
 allmänna ledningar inom planområdet.
 för tillfart till fastigheter som inte gränsar till allmän väg.
 plankorsningen där ledningar går under järnvägen och reservat
för allmän gång- och cykeltrafik samt intern körväg mellan
handelsområdets två delar, går över järnvägen.
Om handelsområdet förblir flera fastigheter krävs
gemensamhetsanläggning eller liknande för att säkerställa tillgång till
infarter, gemensam parkeringsplats, kundvagnsskjul, dagvattenhantering
m.m.
Mobilmast

Mobilmast (anläggning för mobilstation) är belägen på mark som
planläggs som kvartersmark för handels och Centrumändamål. Telia
Towers Sweden AB har avtal med fastighetsägaren som fortsätter gälla.
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Ekonomiska frågor
Exploateringsavtal

Genomförande av denna detaljplan kommer att ske med stöd av
exploateringsavtal mellan Tomelilla kommun och exploatören upprättat
enligt 6 kap 40 § plan- och bygglagen och kommer att tecknas innan
detaljplanen antas. I avtalet regleras ansvar och kostnader för
genomförande av planen.
Exploateringsavtalet avses reglera:







Åtgärder för dagvatten och skyfall.
Kompensationsåtgärder för artskydd.
Sanering av förorenad mark.
Frågor kring överlåtelse av mark.
Eventuella kostnader för flytt av ledningar.
Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte
upphävs.

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m.

Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom
kvartersmark, med undantag för planerad plankorsning som
delfinansieras.
Flytt av underjordiska ledningar och tillhörande anläggningar samt
åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion inom
kvartersmark föranlett av exploateringen bekostas av exploatör.
Spillvattenledning som flyttas från sitt nuvarande läger över Stärkan 1
och söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning
läng järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs.
Arbetet bekostas av exploatören.
Sanering av förorenad mark inom kvartersmark bekostas av exploatören.
Kompensationsåtgärder för skyddade arter inom planområdet bekostas
av exploatören. Utanför planområdet delas kostnaden mellan
exploatören och kommunen.
Plankorsning

Plankorsningen inom handelsområdet kommer att genomföras våren
2022 innan planen antas. Detta arbete har reglerats i avtal mellan
kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören.
Avtalet reglerar kostnadsfördelning samt ansvar för framtida underhåll.
Genomförandet av plankorsning inom Trafikverkets fastighet bekostas
av exploatören och kommunen. Kommunen bekostar
genomförandekostnaden för gång- och cykelväg som anläggs inom
Trafikverkets fastighet. Exploatören bekostar körbanan och räcke mot
gång- och cykelbana.
Trafikverket kommer ansvara för drift och underhåll av plankorsningen.
Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av gång- och
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cykelvägen över plankorsningen medan exploatören ansvarar för
körbanans snöröjning och underhåll.
Ersättningsfrågor

Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §. Kommunen är
skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme
som enligt detaljplanen ska användas för allmän plats som kommunen
ska vara huvudman för, se Plan och bygglagen 14 kap. 14 §. Ersättningen
för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om
ingen annan överenskommelse träffas.
Avtal och avgifter
Avtal

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av
exploatören. Kostnaden för planarbetet har reglerats i avtal mellan
Tomelilla kommun och exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i
samband med bygglov för åtgärder inom planområdet.
Avgifter

VA- avgift utgår enligt kommunens taxor.

Medverkande tjänstepersoner
Marcus Carlevåg
Planarkitekt
Kerstin Torseke Hulthén
Planarkitekt
Henrik Lundblad
Näringslivs- och exploateringschef
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Åsa Jonasson / Monika Olsson
Titel: Tf bygglovchef / handläggare i ärendet
E-post: Asa.Jonasson@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Diarienummer: BN 2022/117
Datum 4 april 2022

Ramsåsa 37:1 - bygglov för nybyggnad
av skylt/ljusanordning
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar meddela avslag för bygglov för uppförande av digital
skylt på fastigheten Ramsåsa 37:1. Föreslagen skylt bedöms utgöra en trafikfara och
får därmed inte anses vara en lämplig åtgärd där bygglov kan beviljas med stöd av 9
kap 30 § PBL (2010:900).
Avgiften för bygglovet är 3864 kr i enlighet med fastställd taxa av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har fått in en ansökan om tillstånd för uppförande av fullgrafisk
LED infartsskylt på fastigheten Ramsåsa 37:1. med mått 3.500 x 1.900 mm (lysande
yta). Skylten placeras inom vägområde vid väg nr 11.
Detaljplan
Fastigheten ligger inom detaljplanerad område S 11. Marken är avsedd för allmän
plats, park, plantering och industriändamål.
Lagrum
2 kap 9 § PBL Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering,
placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna
lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller
ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet
på annat sätt.
9 kap 30 § PBL Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b
eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i
första stycket 1.
Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller
motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett
byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636).
Rättsfall
Av dom från mark- och miljödomstolen meddelad 2022-01-31, mål nr P 7361-21,
avslås överklagan av tidigare avslag för bygglov för digital skylt. Mark- och
miljödomstolen delar Länsstyrelsens bedömning att bygglov för digital skylt inte kan
beviljas då det allmänna intresset av en god trafiksäkerhet bedöms väga tyngre än det
enskilda intresset av att få bygglov beviljat.
Ekonomiska konsekvenser
Bygglov ger en mindre intäkt till förvaltningen.

Barnperspektivet
Beslutet har ingen bäring på barnkonventionen.
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Miljöperspektivet
Åtgärden har ingen påverkan på miljö men kan ha stora konsekvenser som innebär
fara för människors hälsa och säkerhet.
Uppföljning
Beslutet expedieras.

Motiv till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan för bygglov för uppförande av
infartskylten. Bygglov kan inte beviljas i enlighet med 9 kap 30 § PBL och bedöms
inte uppfylla kraven i 2 kap. 9§ PBL. I förevarande fall bedöms det allmänna intresset
av trafiksäkerhet och anpassning till en god stadsbild väga tyngre än det enskilda
behovet av att få bygglov för en digital skylt.
Skylten föreslås placeras inom vägområdet, intill väg 11, och bedöms utgöra en fara
för trafiksäkerheten.
Kända sakägare samt myndigheter har beretts tillfället att yttra sig. Två grannar och
Trafikverket har framfört erinran enligt bifogade remissvar.

Beslutsunderlag

Ramsåsa 37:1 - Remissvar Trafikverket
Ramsåsa 37:1 - Remissvar granne, Lantmännen Fastigheter Syd AB
Ramsåsa 37:1 – Remissvar granne, ägaren av fastigheten Ramsåsa 44:6
Ramsåsa 37:1 – Situationsplan
Ramsåsa 37:1 – Ritningar
Ramsåsa 37:1 – Foto
Ramsåsa 37:1 – Teknisk beskrivning

Bygglovsenheten
Åsa Jonasson / Monika Olsson
Tf bygglovchef / handläggare i ärendet
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Beslutet skickas till:
Sökande
Kungörelse sker i post -och Inrikes Tidningar.

Hur du överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Skåne
län men skickas till Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla eller
skickas som e-post till bygg@tomelilla.se.
Ange diarienummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är
felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska
överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag
beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.
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Matilda Dufvander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

jesper.jonsson@trafikverket.se
den 3 december 2021 16:22
Byggnadsnämnden
Yttrande från Trafikverket: Ramsåsa 37:1, Tomelilla kommun

Trafikverkets ärendenummer: TRV 2021/115127
Er referens: BL 2021‐000299

Bygglov för skylt/ljusanordning på fastigheten Ramsåsa 37:1, Tomelilla kommun
Trafikverket har mottagit en reviderad remiss i ovan rubricerat ärende.
Avseende skyltens placering i förhållande till vägområdet för väg 11 har Trafikverket inget att erinra.
Resterande del av yttrandet avser den digitala skylten.
Trafikverket anser att inte att det är lämpligt att placera digitala skyltar utmed det statliga vägnätet då forskning
visar på att digitala skyltar är ett särskilt distraktionsmoment för trafikanter. Således kan inte Trafikverket acceptera
att en skylt, av den utformning som föreslås, placeras utmed väg 11 med hänsyn till trafiksäkerheten.
Trafikverket avstyrker bygglov enligt ansökan. Om skyltens utformning revideras förutsätts återremittering.
Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning
Jesper Jönsson
Bygglovshandläggare
Planering Region Syd
jesper.jonsson@trafikverket.se
Direkt: 010-123 05 19
Trafikverket
Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö
www.trafikverket.se
Växel: 0771- 921 921
Samtliga remisser och beslut till Trafikverket ska skickas till trafikverket@trafikverket.se eller:

Ärendemottagningen
Box 810
781 28 Borlänge

Handläggaren är konsult på Trafikverket. / The administrator is a consultant at Trafikverket (Swedish Transport Administration).
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Byggnadsnämnden

Handläggare: Matilda Dufvander
Titel: Administratör
E-post: Matilda.Dufvander@tomelilla.se
Telefon: AnsvarigTlfn
Mobil: Ansvarig

Diarienummer: BN 2022/3
Datum 4 april 2022

Anmälningsärenden 29 februari till och
med 4 april 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden och
lägger densamma till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anmälningsärenden till byggnadsnämnden 29 februari till och med 4 april 2022
redovisas:
1. Beslut från Länsstyrelsen - tillstånd till byte av papptak på bostadshuset på
byggnadsminnet Övraby mölla, fastigheten Övraby 7:2. Bn 2022.427.
2. Rev § 18/2022 Yttranden gällande revisorernas granskning av otillåten
påverkan, handlingsid: Bn 2022.433.
Beslut: Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.
3. Rev § 17/2022 Yttranden gällande uppföljning av granskningar 2019 i
Tomelilla kommun, Bn 2022.434.
Beslut: Revisorerna beslutar att lägga yttrandena till handlingarna.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

167

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, sekreterare Matilda Dufvander, 2022-04-04
Bygglovsenheten

Matilda Dufvander
Administratör
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Byggnadsnämnden

Nämndsekreterare: Anna Silver
Titel: Nämndsekreterare
E-post: anna.silver@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 08

Diarienummer: BN 2022/4
Datum 4 april 2022

Redovisning av delegeringsbeslut
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationslistor,
handlingsid: Bn 2022.430, Bn 2022.431, Bn 2022.432 och Bn 2022.440.

Ärendebeskrivning

Byggnadsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till tjänstemän enligt
antagna delegeringsregler. Fattade delegeringsbeslut ska redovisas till
byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden får
ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det byggnadsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering. Redovisningen avser perioden 1 mars 2022 till och
med 4 april 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-04-04.

Delegeringsbeslut, handläggare Reza Zargari, handlingsid: Bn 2022.430.
Delegeringsbeslut, handläggare Ronnie Hammar, handlingsid: Bn 2022.431.
Delegeringsbeslut, handläggare Monika Olsson, handlingsid: Bn 2022.432.
Delegeringsbeslut, tf. bygglovschef Åsa Jonasson, handlingsid: Bn 2022.440.
Bygglovsenheten
Anna Silver
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Beslut

Typ/Slag

Datum

BL 2022-000102

BROMSEN 3

D

Beslut

2022-03-31

2022-03-09

STORMGATAN 13

2022-00010

Utfall

Instanstyp

LOV-PBL-tillstånd

Anmälan om attefall

6

Delegat
Reza Zargari

Avskrivning

2022-03-31

komplementbyggnad
BL 2022-000069

TRYDE 13:12

D

2022-02-18

TRYDEVÄGEN 43

2022-00006

Bygglov för utvändig ändring av

2
2022-03-04

2022-03-04

Beslut

beviljas

Delegat
Reza Zargari

Bygglov inkl.
startbesked

skola
BL 2022-000051

DUVAN 35

D

2022-02-04

SIMRISHAMNSVÄGEN 18

2022-00009

Bygglov för nybyggnad av plank

5
2022-03-23

BL 2022-000068

TUSENKONSTAREN 13

D

2022-02-17

ADELSBERGSVÄGEN 45

2022-00010

Bygglov för nybyggnad av plank

1
2022-03-25

BL 2022-000096

ONSLUNDA 196:1

D

2022-03-03

SOLVÄGEN 17

2022-00010

Bygglov för utvändig ändring av

2
2022-03-29

2022-03-23

Beslut

beviljas

Delegat
Reza Zargari

Bygglov inkl.
startbesked

2022-03-25

Beslut

beviljas

Delegat
Reza Zargari

Bygglov inkl.
startbesked

2022-03-29

Beslut

beviljas

Delegat
Reza Zargari

Bygglov inkl.
startbesked

enbostadshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04
Objekt

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000042

GÅRDLÖSA 11:2

2022-03-10

Beslut

2022-03-10

beviljas

Delegat

2021-02-01

GÅRDLÖSA 1102

Ärende

L-Lovärende
Slutbesked

Ronnie Hammar

Bygglov för nybyggnad av kontor
och affärshus
BL 2021-000003
2021-01-08

2022-03-17

GUSSARÖD 2:12

2022-03-17

Beslut

beviljas

Slutbesked

GUSSARÖDSVÄGEN 3

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov rivning av befintlig
tillbyggnad samt tillbyggnad av
fritidshus
BL 2020-000491
2020-12-16

2022-03-17

BRÖSARP 12:117

2022-03-17

Beslut

interimistiskt

Slutbesked

VINBÄRSSVÄNGEN 4

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov Nybyggnad av
enbostadshus och garage
BL 2020-000134

2022-03-25

SLAKTERIET 45

2022-03-25

Beslut

interimistiskt

Slutbesked

2020-04-27

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov Nybyggnad av
kontorslokaler
BL 2020-000445
2020-11-13

2022-04-01

KRONHJORTEN 12

2022-04-01

Beslut

beviljas

Slutbesked

OSCARSGATAN 36

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage
BL 2021-000177
2021-05-07

2022-03-02

TUNBY 34:37

2022-03-02

Beslut
Startbesked

TUNBY 3437

beviljas

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2020-000481

NEDRABY 25:1

Sökande

2022-03-02

Beslut

2022-03-02

beviljas

Delegat

2020-12-08

NEDRABY 2501

Startbesked

Ronnie Hammar

Bygglov tillbyggnad av garage

Sökande

BL 2021-000204

TOMELILLA 10:282

Sökande

2022-03-09

Beslut

2022-03-09

beviljas

Startbesked

2021-05-27

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov Nybyggnad Enbostadshus
och garage
Sökande

LOV-PBL-tillstånd
BL 2021-000415

LAXEN 7

Sökande

2022-03-01

2021-12-02

Beslut

2022-03-01

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Anmälan installation/ändring
vatten och avlopp flerbostadshus
BL 2021-000371

LÖKARÖD 4:16

2021-10-25

ÅKERVÄGEN 4

Sökande

2022-03-03

Beslut

2022-03-03

beviljas

Slutbesked

Ronnie Hammar

Anmälan installation av eldstad i
enbostadshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2021-000320

SKRÄDDAREN 8

Sökande

2022-03-10

Beslut

2022-03-10

beviljas

Delegat

2021-09-16

HANTVERKAREGATAN 2

Slutbesked

Ronnie Hammar

Anmälan installation/ändring
eldstad/rökkanal
BL 2021-000398

NORRA BJÖRSTORP 2:28

2021-11-12

NORRA BJÖRSTORP 228

Sökande

2022-03-23

Beslut

2022-03-23

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Anmälan installation eldstad
enbostadshus
BL 2022-000038

TJUSTORP 8:11

2022-02-01

TJUSTORP 811

Sökande

2022-03-29

Beslut

2022-03-29

beviljas

Slutbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Anmälan installation eldstad
fritidshus
BL 2022-000018

BANERET 12

2022-01-17

TORGET 6

Sökande

D

Beslut

2022-00005
2

Anmälan byte av ventilation

2022-03-01

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2022-03-01

kontorslokaler
BL 2022-000023

LÖKARÖD 9:40

2022-01-20

STAFFANSVÄGEN 2

Sökande

D

Beslut

2022-00005
5

Anmälan installation eldstad

2022-03-03

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2022-03-03

fritidshus
BL 2021-000405

TJUSTORP 12:21

2021-11-19

STORGATAN 46

Sökande

2022-03-08

Beslut

2022-03-08

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov för tillbyggnad av
kontorslokaler
BL 2022-000049
2022-02-04

ÄNGEN 15

Sökande

D

Beslut

2022-00006

STALLGATAN 32

5

Anmälan installation eldstad

2022-03-08

beviljas

Startbesked

Ronnie Hammar

2022-03-08

enbostadshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2022-000086

ONSLUNDA 44:21

Sökande

D

Beslut

2022-03-09

beviljas

Delegat

2022-03-02

ONSLUNDA 4421

2022-00006
6

Anmälan om installation/ändring

Startbesked

Ronnie Hammar

2022-03-09

av eldstad/rökkanal i
enbostadshus
BL 2022-000077

TJUSTORP 3:26

2022-02-23

FORTUNAVÄGEN 2

Sökande

D

Beslut

2022-00007
1

Anmälan om installation/ändring

2022-03-10

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2022-03-10

av eldstad/rökkanal i
enbostadshus
BL 2021-000269

SÖDRA KVÄRRESTAD 8:4

2021-08-02

SÖDRA KVERRESTAD KARLSBERG

Sökande

2022-03-10

Beslut

2022-03-10

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov för nybyggnad av
ridhus/hall
BL 2021-000307

LUNNARP 6:3

2021-09-03

LUNNARP 603

Sökande

2022-03-17

Beslut

2022-03-17

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage
BL 2022-000083
2022-03-02

BALDER 4

Sökande

D

Beslut

2022-00008

ODENGATAN 10

9

Anmälan om installation/ändring

2022-03-18

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2022-03-18

av eldstad/rökkanal i
enbostadshus
BL 2022-000065
2022-02-11

RAMSÅSA 15:19

Sökande

D

Beslut

2022-00009

RAMSÅSA 1519

1

Anmälan om installation/ändring

2022-03-22

beviljas

Startbesked

Ronnie Hammar

2022-03-22

av eldstad/rökkanal i
enbostadshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2022-000090

FULLTOFTA 1:5

Sökande

D

Beslut

2022-03-24

beviljas

Delegat

2022-03-01

2022-00009

FÅGELTOFTA 105

7

Anmälan installation/ändring

Startbesked

Ronnie Hammar

2022-03-24

eldstad/rökkanal fritidshus
BL 2022-000114
2022-03-15

TUNBY 8:8

Sökande

D

Beslut

2022-00010

TUNBY 808

7

Anmälan installation/ändring

2022-03-31

beviljas

Startbesked

Delegat
Ronnie Hammar

2022-03-31

eldstad/rökkanal fritidshus

VANV-Vanvårdade fastigheter
BL 2020-000253

NORRA KVÄRRESTAD 8:4

2020-06-26

NORRA KVERRESTAD 804

Sökande

2022-03-16

Beslut

2022-03-16

mot fortsatt arbete

Förbud

Ronnie Hammar

Klagomål - vanvårdad fastighet

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Typ/Slag

Datum

D

Beslut

2022-03-23

2022-00009

Avskrivning

Objekt

Beslut

BL 2022-000095

RYTTAREN 13

2022-03-08

HÄSTGATAN 24

Utfall

Instanstyp

LOV-PBL-tillstånd

Bygglov för fasadändring av

6

Delegat
Monika Olsson

2022-03-23

enbostadshus
BL 2021-000282

ÖVRABY 12:1

2021-08-09

ÖVRABY 1201

Bygglov för tillbyggnad av garage.

D

Beslut

2022-00009

Avskrivning

9

Delegat

2022-03-25

Monika Olsson

2022-03-25

BL 2021-000339

GABRIEL 17

2021-10-08

BYSKILLNADSGATAN 16

Bygglov för nybyggnad av plank

D

Beslut

2022-00005

Bygglov inkl.

6
2022-03-03

BL 2022-000084

TJUSTORP 172:5

2022-02-23

STORGATAN 49

Bygglov för utvändig ändring av

2022-03-03

D

Beslut
Bygglov inkl.

2022-03-08

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2022-00006
4

beviljas

2022-03-08

beviljas

Delegat
Monika Olsson

startbesked

enbostadshus
BL 2022-000027

BÅGEN 7

2022-01-28

ÖSTERGATAN 14

Bygglov för utvändig ändring av

D

Beslut

2022-00006

Bygglov inkl.

7
2022-03-09

2022-03-09

beviljas

Delegat
Monika Olsson

startbesked

bensinstation - omprofilering av
skylt och prismonolit
BL 2022-000047

SKATAN 10

2022-02-04

SIMRISHAMNSVÄGEN 13

Bygglov för fasadändring av

D

Beslut

2022-00006

Bygglov inkl.

8
2022-03-09

2022-03-09

beviljas

Delegat
Monika Olsson

startbesked

enbostadshus

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000

176

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2022-000044

ULLSTORP 11:16

Sökande

D

Beslut

2022-03-10

beviljas

Delegat

2022-02-01

E.on Energidistribution Aktiebolag

Bygglov för nybyggnad av
205 09
TOMELILLA 237:58

2022-02-01

Sökande

D

E.on Energidistribution Aktiebolag

205 09
ULLSTORP 11:16

2022-02-01

Sökande

D

Bygglov för byte av

BL 2022-000042

ULLSTORP 127:1

Sökande

205 09

205 09

2

D

E.ON Energidistribution AB

205 09

2022-02-15

6

D

E.ON Energidistribution AB

beviljas

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2022-03-14

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

2022-03-16

beviljas

Bygglov inkl.

Delegat
Monika Olsson

startbesked

Beslut

2022-00008
7
2022-03-17

205 09

2022-03-14

MALMÖ

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
transformatorstation

Monika Olsson

Bygglov inkl.

Beslut

2022-00008
2022-03-16

BOLLERUP 35:2

Delegat

MALMÖ

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
transformatorstation

beviljas

startbesked

Beslut

2022-00008
2022-03-14

2022-02-15

BL 2022-000070

1

D

Bygglov för byte

BOLLERUPS SÄTERI 1:76

2022-03-10

MALMÖ

Sökande
E.on Energidistribution Aktiebolag

transformatorstation

Monika Olsson

Bygglov inkl.

Beslut

2022-00008
2022-03-14

2022-02-01

BL 2022-000071

8

D

Bygglov för byte av

TOMELILLA 237:108

Delegat

MALMÖ

E.on Energidistribution Aktiebolag

transformatorstation

beviljas

startbesked

Beslut

2022-00007
2022-03-10

205 09

2022-02-01

BL 2022-000040

7

2022-03-10

Bygglov inkl.

MALMÖ

E.on Energidistribution Aktiebolag

transformatorstation

Monika Olsson

startbesked

Beslut

2022-00007
2022-03-10

transformatorstation

Bygglov inkl.

MALMÖ

Bygglov för byte av

BL 2022-000043

3
2022-03-10

transformatorstation
BL 2022-000041

2022-00007

2022-03-17

beviljas

Bygglov inkl.

Monika Olsson

startbesked

MALMÖ

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000
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Delegat

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m
2022-04-04

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

Instanstyp

BL 2022-000041

TOMELILLA 237:58

Sökande

D

Beslut

2022-03-10

beviljas

Delegat

2022-02-01

E.on Energidistribution Aktiebolag

Bygglov för byte av

2022-00007
4

Rivningslov

Monika Olsson

2022-03-10

transformatorstation

205 09

BL 2022-000050

SÄLSHÖG 1:28

2022-02-07

SÄLSHÖG 128

Sökande

MALMÖ
D

Beslut

2022-00008
4

Anmälan tillbyggnad enbostadshus

2022-03-15

beviljas

Startbesked

Delegat
Monika Olsson

2022-03-15

SK-Strandskydd
BL 2022-000105

LISTARUM 2:3

2022-03-11

LISTARUM 203

Sökande

D

Beslut

2022-00009
8

Strandskyddsdispens för

2022-03-25

Delegat

Avskrivning

Monika Olsson

2022-03-25

anläggande av solceller

Adress

Besöksadress

Telefon/Fax

Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Gustafs Torg 16

0417-18000

178

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m2022-04-12

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BL 2021-000170

BOLLERUPS SÄTERI 1:79

Sökande

D

Beslut

2022-03-04

2021-04-29

BOLLERUP 179

2022-00005
8
2022-03-04

Avskrivning

D

Beslut

2022-00005
9
2022-03-04

Bygglov

D

Beslut

2022-00009
2
2022-03-22

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00009
3
2022-03-22

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00009
4
2022-03-22

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00010

Bygglov inkl.

Utfall

Instanstyp

L-Lovärende

Bygglov för nybyggnad av bastu

BL 2021-000119

OLLONBORREN 8

2021-03-25

EKELINGATAN 10

Sökande

Bygglov Ombyggnad av Garage
BL 2021-000162

HALLAMÖLLA 1:1

Sökande

2021-04-23
Bygglov Nybyggnad
transformatorstation

BL 2021-000158

KRISTINEHOV 1:1

Sökande

2021-04-23
Bygglov för nybyggnad av
nätstation 521LINDESBERG
BL 2021-000155

KRISTINEHOV 1:1

Sökande

2021-04-23
Bygglov för nybyggnad av
nätstation 4
BL 2021-000154

KRISTINEHOV 1:1

Sökande

2021-04-23

Adress
Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Besöksadress
Gustafs Torg 16

Telefon/Fax
0417-18000

179

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-04 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-22 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-22 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-22 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-28 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m2022-04-12

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Bygglov för nybyggnad av
nätstation 3
BL 2021-000150

BERTILSTORP 1:24

2021-04-23

BERTILSTORP 124

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
nätstation

BL 2021-000171

JÄRVEN 12

Sökande

2021-04-29
Bygglov Tillbyggnad vårdlokaler

Beslut

Typ/Slag

0
2022-03-28

startbesked

D

Beslut

2022-00010
3
2022-03-29

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00010
5
2022-03-31

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00006
1
2022-03-04

Avskrivning

D

Beslut

2022-00004
8
2022-03-01

Bygglov

D

Beslut

2022-00004
9

Bygglov

Datum

Utfall

2022-03-29 beviljas

Instanstyp

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-31 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

LOV-PBL-tillstånd
BL 2021-000273

AGUSA 1:55

Sökande

2021-08-04
Förhandsbesked nybyggnad

BL 2022-000025

BERTILSTORP 3:20

Sökande

2022-01-26
Bygglov för ändrad användning av
ekonomibyggnad till bostadshus
BL 2021-000445

KRONHJORTEN 16

2021-12-26

OSCARSGATAN 44

Adress
Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Sökande

Besöksadress
Gustafs Torg 16

Telefon/Fax
0417-18000

180

2022-03-04

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-01 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-01 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m2022-04-12

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
GALTEN 4

2022-01-03

BETSELGATAN 8

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
MYRAN 12

Sökande

2022-01-11
Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
BL 2022-000004

Typ/Slag

Datum

Utfall

D

Beslut

2022-03-02 beviljas

2022-00005
3
2022-03-02

Bygglov

D

Beslut

2022-00006
0
2022-03-07

Bygglov

D

Beslut

2022-00005
4
2022-03-08

Bygglov

D

Beslut

2022-00006
9
2022-03-10

Bygglov

D

Beslut

2022-00008
0
2022-03-15

Bygglov

Instanstyp

2022-03-01

BL 2022-000002

BL 2022-000010

Beslut

ÄLGEN 7

Sökande

2022-01-11
Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
BL 2022-000011

KRONHJORTEN 15

2022-01-11

OSCARSGATAN 42

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
BL 2022-000016

GALTEN 3

2022-01-13

BETSELGATAN 6

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus

Adress
Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Besöksadress
Gustafs Torg 16

Telefon/Fax
0417-18000

181

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-07 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-08 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-10 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-15 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m2022-04-12

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

BL 2021-000441

TRYDE 53:12

Sökande

D

Beslut

2022-03-15 beviljas

2021-12-21

ÄPPELGATAN 16

2022-00007
0
2022-03-15

Bygglov

D

Beslut

2022-00008
3
2022-03-15

Bygglov

D

Beslut

2022-00008
8
2022-03-18

Bygglov

D

Beslut

2022-00009
0
2022-03-21

Bygglov

D

Beslut

2022-00005
7
2022-03-04

Bygglov inkl.
startbesked

D

Beslut

2022-00006
3
2022-03-08

Bygglov inkl.
startbesked

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus95ONSLUNDA
BL 2022-000014

KRONHJORTEN 5

2022-01-17

OSCARSGATAN 22

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus
BL 2022-000019

BRÖSARP 12:147

2022-01-20

IRIS OCH GURLIS VÄG 19

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
fritidshus
BL 2021-000432

TRANÅS 2:32

2021-12-10

NORREVÅNGSVÄGEN 7

Sökande

Bygglov för nybyggnad av
fritidshus
BL 2021-000238

SPINDELN 12

2021-06-22

VÄSTERGATAN 44A

Sökande

Marklov parkeringsplats

BL 2022-000017

BENESTAD 11:21

2022-01-13

BENESTAD 1121

Sökande

Bygglov för tillbyggnad av

Adress
Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Besöksadress
Gustafs Torg 16

Telefon/Fax
0417-18000

182

Utfall

Instanstyp
Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-15 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-18 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-21 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-04 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-08 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

Webbadress/E-post
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Tekis-ByggR Delegationslista

Utskriftsdatu

Samhällsbyggnad

m2022-04-12

Delegationslista
Beslut

from: 2022-03-01
tom: 2022-04-04

Ärende

Objekt

Intressent

Beslut

Typ/Slag

Datum

Utfall

MUNKA TÅGARP 5:20

Sökande

D

Beslut

2022-03-01 10 veckor

2022-00005
1
2022-03-01

Förlänging av
handdläggningstid

D

Beslut

2022-00007
2
2022-03-11

Strandskydd

D

Beslut

2022-00008
5
2022-03-23

Strandskydd

Instanstyp

enbostadshus
BL 2021-000404
2021-11-17
Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus

Delegat
Åsa Jonasson

SK-Strandskydd
BL 2021-000261

NEDRABY 27:2

2021-07-15

NEDRABY GÅRD 2702

Sökande

Strandskyddsdispens för
nybyggnad av fyra glampingtält
BL 2022-000063

NEDRABY 14:6

2022-02-01

ALLEVADSTORP

Sökande

Strandskyddsdispens för
anläggande av avlopp

Adress
Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla

Besöksadress
Gustafs Torg 16

Telefon/Fax
0417-18000

183

2022-03-11 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

2022-03-23 beviljas

Delegat
Åsa Jonasson

Webbadress/E-post

Byggnadsnämnden

Handläggare: Anna Silver
Titel: Nämndsekreterare
E-post: anna.silver@tomelilla.se
Mobil: 070 - 995 83 08

Diarienummer: BN 2022/2
Datum 21 mars 2022

Dialoger och informationsärenden 2022
Förvaltningens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Information från ordförande Per Håkanson (C)
- Information från senaste Kommunfullmäktige
2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Kommande rekryteringar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-04-06
Bygglovsenheten
Anna Silver
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Bygglovsenheten, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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