
Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Onsdagen den 23 september 2020 kl. 08.30

Plats: Dubbelgöken 1 och 2, Kommunhuset i Tomelilla

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare
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9 Budget 2021 - Skattesats 2019/199 30
10 Avgifter och taxor 2021 2020/74 31 - 51
11 VA-taxa 2021 2020/74 52 - 67
12 Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 2019/199 68 - 76
13 Mål för kommunstyrelsen 2021 2019/199 77 - 81
14 Vision för Tomelilla kommun 2020/153 82 - 90
15 Utförande av personlig assistans i Tomelilla 

kommun
2020/161 91 - 95

16 Kapitalisering av Kommuninvest 2020/159 96 - 108
17 Svar på samråd för ombyggnad av väg 11 Anklam, 

Tomelilla och Sjöbo kommuner
2020/155 109 - 
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18 Yttrande gällande Sjöbo kommuns översiktsplan 

2040
2020/124 212 - 

500
19 Riktlinjer för exploateringsavtal 2020/130 501 - 

504
20 Riktlinjer för markavisningar Tomelilla kommun 2020/160 505 - 

515
21 Svar på motion - Lokaler till daglig verksamhet 2020/61 516 - 

520
22 Medborgarinitiativ - Inför övre åldersgräns i 2020/157 521
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Tomelilla kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommunfullmäktige
23 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
2020

2020/100 522 - 
523

24 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut inom 
äldre- och handikappomsorgen (SoL) 2020

2020/101 524 - 
525

25 Anmälningsärenden ksau den 23 september 2020 2020/2 526 - 
527

Per-Martin Svensson (M) Johan Linander
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 53 Johan Linander
E-post: kommun@tomelilla.se
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 18 september 2020                          Dnr KS 2020/1

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dialoger och informationsärenden ksau den 23 
september 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson

- Ersättare för kommundirektör, tillförordnad kommundirektör 
från och med 200901

2. Hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson
- Livskvalitetsprogrammet

3. Enhetschef Pamela Lindqvist
- Återrapport synpunktshantering

4. Ordförande Per-Martin Svensson
- Möte med AV Media Skåne den 24 september 2020 i 

Simrishamn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 18 september 2020.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 3 augusti 2020                        Dnr KS 2020/119

Kommunstyrelsen

Sammanträdesplan kommunstyrelsen 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesplan 2021 inklusive 
riktlinjer för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen beslutar att hålla sammanträden den 27 januari, 3 mars, 
14 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november och 15 december 
2021.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 21 september 2020 beslutat om sin 
sammanträdesplan för 2021. Kommunfullmäktige kommer att hålla sju 
sammanträden under 2021, den 15 februari, 22 mars, 3 maj, 21 juni, 20 
september, 1 november och 6 december 2020.

Det innebär ett sammanträde var sjätte vecka med undantag för mars-
mötet för att undvika påsklovet och budgetsammanträdet i juni för att få 
så lång tid som möjligt för att hinna bereda budgeten. Mötestiderna är 
lagda så att sammanträden undviks under skollov och såklart helgdagar. 
De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2020 är: 
Sportlov 22-26 februari, påsklov 29 mars-5 april, valborg 30 april-1 maj, 
Kristi Himmelsfärdslov 13-14 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet 
den 25-29 oktober.

Kommunstyrelsens sammanträden är oftast planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde, vilket är lämpligt för att få ks-
protokollet färdigt och justerat så att justerade protokollsutdrag kan 
skickas ut till kommunfullmäktiges sammanträde. 

Kommunstyrelsens sammanträden är även fortsättningsvis planerade på 
onsdagar, enligt följande:

- 27 januari
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- 3 mars
- 14 april
- 2 juni
- 1 september
- 6 oktober
- 17 november
- 15 december.

Utöver ett kommunstyrelsesammanträde per 
kommunfullmäktigesammanträde så är ett extra ks-sammanträde efter 
höstens sista KF-sammanträde inplanerat, med andra ord totalt åtta KS-
sammanträden under 2021 (åtta under 2020, tio under 2019 varav det 
första enbart för att välja arbetsutskott).

Nämnder och styrelser fattar själva beslut om sina sammanträdestider, 
men ska samråda med kanslienheten innan beslut fattas. Det är även 
rimligt att kommunstyrelsen ger direktiv till sitt utskott. 

Kommunstyrelsen menar att det är nödvändigt med minst två 
sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före ks-sammanträdet. 

Alla ärenden som går att planera ska läggas in i sammanträdesplanen så att 
tidsplanen håller. Därutöver finns det ärenden som inte går att planera och 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 3 augusti 2020.

Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
johan.linander@tomelilla.se

Tomelilla den 11 september 2020             Dnr KS 2018/158

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse angående ändring av 
kommunstyrelsens reglemente, tillägg 
eldningsförbud

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens reglemente, 
handlingsid: Ks 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Enligt 10 kap. 1 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har regeringen 
rätt att överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande 
åtgärder mot brand. Detta har regeringen gjort i 2 kap. 7 § förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor: 

”En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt 
eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder 
mot brand.”

Eftersom det följer av sakens natur att det är brådskande att meddela 
eldningsförbud när det blir aktuellt, bör kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om denna typ av föreskrifter. 
Kan inte kommunstyrelsens sammanträde avvaktas har ordförande 
möjlighet att ta ett ordförandebeslut i enlighet med 6 kap. 39 § 
kommunallagen och kommunstyrelsens delegeringsregler.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 11 september 2020.
Reglemente för kommunstyrelsen tillägg eldningsförbud, handlingsid: Ks 
2020.xxx.
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Kommunledningskontoret

Johan Linander
Kanslichef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 18:3
 

Kf § 88/2018, § 36/2018, § 60/2019 Dnr KS 2018/158

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Antagen av kommunfullmäktige den 17 september 2018, Kf § 88/2018.
Gäller från den 1 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommundirektör

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i annan tillämplig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.

Ledningsfunktionen

1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 
har det operativa ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering, genomförande och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamheter.

Direkt under kommunstyrelsen lyder den kommunala verksamhetsorganisationen. 
Kommunstyrelsen ansvarar för drift av de kommunala verksamheter som enligt 
lagstiftning och detta reglemente lyder under kommunstyrelsen.

2 § I kommunstyrelsens lednings- och samordningsfunktion ingår:

 Utveckling av den kommunala demokratin.
 Kontinuerlig uppföljning av kommunens utveckling och ekonomiska ställning så 

att en god ekonomisk hushållning upprätthålls både i den egna verksamheten och i 
de kommunala verksamheter som bedrivs genom andra juridiska personer.

 Ledning samordning och utveckling av personalpolitiken.
 Främjande av en god trafikförsörjning och trafikpolitik, samt samarbete med 

regionala och statliga aktörer i detta syfte.
 Reformering och àjourhållning av det kommunala regelverket.
 Ledning och samordning av arbetet med att effektivisera den kommunala 

verksamheten och de administrativa rutinerna.
 Ledning och samordning av verksamhet och utveckling inom IT-området.
 Ledning och samordning av kommunens arbete med brukarinflytande.
 Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i Region Skåne, Sydöstra 

Skånes Samarbetskommitté (SÖSK), Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, Österlens 
folkhögskola, Biogas Ystad Österlen och Österlens kommunala renhållnings AB.

 Ansvar för och bevakning av kommunens intressen i de kommunala frågor, som 
följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen (EU), såvida detta inte 
ankommer på annan.
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Styrfunktionen

3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår följande:

Ledning och samordning av det operativa arbetet med övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av den kommunala verksamheten samt göra för ändamålen 
erforderliga framställningar till kommunfullmäktige och andra myndigheter, vilka inte är 
förbehållna andra organ.

Övervaka att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs samt att kommunens 
löpande förvaltning och ekonomi handhas på ett rationellt och effektivt sätt.

Vid behov besluta om omfördelning av budget mellan verksamheterna.

Ha fortlöpande uppsikt över och insyn i de företag, som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i, främst vad avser ändamål, ekonomi och efterlevnad av 
ägardirektiv, men också vad avser övriga förhållanden som kan vara av betydelse för 
kommunen.

Tillvarata och bevaka kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 
liknande fora, där kommunen genom ägande eller på annat sätt har intressen att bevaka.

Beslutsbefogenheter vid extraordinär händelse

4 § Då en extraordinär händelse inträffar får krisledningsnämnden helt eller 
delvis ta över kommunstyrelsens verksamhet.

Ekonomisk förvaltning

5 § Kommunstyrelsen ska handha och ansvara för kommunens 
medelsförvaltning och därvid följa kommunallagen, av kommunfullmäktige beslutade 
direktiv och andra föreskrifter för ändamålet.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också 
att bevaka att kommunens intäkter inflyter, att betalningar sker i rätt tid samt att vidtaga 
nödvändiga åtgärder för att inkassera fordringar, som förfallit till betalning.

Kommunstyrelsen ska tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett.
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Kommunstyrelsen samordnar upphandlingar av kommunövergripande karaktär och ska 
därvid tillse att lagstiftning och upphandlingsreglemente efterlevs. 

Inom sitt verksamhetsområde ska kommunstyrelsen svara för förekommande donations- 
och stiftelseförvaltning inkl. utdelning. 

Kommunstyrelsen får besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor 
och avgifter, om det i ett enskilt ärende föreligger särskilda omständigheter. Ett sådant 
beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Personalpolitik

6 § Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och pensionsmyndighet 
och ska därvid handha frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess anställda.

Kommunstyrelsen ska med bindande verkan, genom kollektivavtal eller på annat sätt, 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda.

Kommunstyrelsen ska på kommunens vägnar förhandla enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet.

Kommunstyrelsen beslutar om stridsåtgärder.

Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av lagar, avtal och övriga 
bestämmelser som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
anställda.

Kommunstyrelsen ansvarar för samt leder och samordnar kommunens personalpolitik. 
Kommunstyrelsen ska vidare verka och svara för samordning och utveckling av 
personaladministration, samt fastställa riktlinjer för personal- och lönepolitik.
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Övrig verksamhet

7 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter som civilförsvarsnämnd 
och arbetslöshetsnämnd.

I kommunstyrelsens uppgifter ingår även följande:
 Att svara för ledning och samordning av informationsverksamheten och ansvara 

för kommunens centrala marknadsförings- och informationsverksamhet.
 Att ansvara för sysselsättnings- och näringslivsfrågor och för åtgärder i syfte att 

allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.
 Att ansvara för turismfrågor.
 Att ansvara för övergripande hållbarhetsfrågor.
 Att ansvara för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt skollagen.
 Att vara kommunens arkivmyndighet.
 Att vara personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning med 

efterföljande nationell lagstiftning
 Att ansvara för kommunens officiella digitala anslagstavla.
 Att inom sitt eget verksamhetsområde besluta i ärenden om utlämnande av 

allmänna handlingar.
 Att ansvara för utformningen av kommunens administrativa regelverk.
 Att ansöka om statsbidrag, EU-bidrag, regionbidrag eller motsvarande som 

innebär kommunal medfinansiering eller tillsättande av nya tjänster.

Kommunstyrelsen ansvarar i övrigt för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som 
inte ankommer på annat organ.

Delegering från kommunfullmäktige

8 § Kommunstyrelsen får vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de 
riktlinjer, som kommunfullmäktige beslutat och med särskilt beaktande av de föreskrifter, 
som fullmäktige beslutat beträffande säkerhet.

Kommunstyrelsen för själv eller genom ombud kommunens talan och bevakar dess rätt 
inför domstolar och andra myndigheter i mål och ärenden där det ankommer på 
kommunstyrelsen att föra sådan talan. I detta sammanhang har kommunstyrelsen rätt att 
träffa avtal om betalning av fordran, anta eller förkasta ackord samt ingå förlikning.

Kommunstyrelsen får med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot 
olyckor meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om 
liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Kommunstyrelsen avger yttranden, som ankommer på fullmäktige i de fall dessa inte är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kan kommunfullmäktiges 
beslut inte avvaktas får kommunstyrelsen besluta även i dessa ärenden.
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9 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter vad avser den fysiska 
planeringen i den del som gäller översiktsplanering, regionplanering och länsplanering. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens detaljplanering. I uppdraget ingår att ge 
förvaltningen i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till nya detaljplaner, samt att 
besluta om samråd, granskningsförfarande och antagande av kommunens detaljplaner. 

Trots ovanstående stadganden om detaljplanering, ska detaljplaner som inte är förenliga 
med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL, är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan, även fortsättningsvis antagas av kommunfullmäktige.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

10 § Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
lagstiftning, rättspraxis samt kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ska regelbundet till kommunfullmäktige rapportera och redovisa hur 
verksamheten utvecklas och bedrivs samt hur den ekonomiska ställningen förändras 
under budgetåret.

Kommunstyrelsens arbetsformer

Sammansättning

11 § Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare. 
Förutom ordförande ska det finnas en förste vice och en andre vice ordförande. Posten 
som andre vice ordföranden ska tillfalla ett parti eller valsamverkansblock, som inte 
innehar ordförandeposten.

Ersättarnas tjänstgöring i styrelse och utskott

12 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare i kommunstyrelsens utskott ska närvara vid utskottets sammanträden endast om 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra om inte annat beslutas av utskottet.
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig under sammanträdet och få sin mening 
antecknad till protokollet.

Om inte ersättarna i kommunstyrelsen väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt 
den av fullmäktige bestämda ordningen.

Ersättare i utskottet ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet 
bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i ordningen. 

Växeltjänstgöring

13 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har 
avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

14 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens/utskottets sekreterare, som kallar 
ersättare.  

Ersättare för ordföranden i styrelse och utskott

15 § Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde, utser styrelsen/utskottet en annan 
ledamot att tillfälligt vara ordförande och fullgöra ordförandens uppgifter. Den till åldern 
äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget under längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträden

Tidpunkt

16 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden i kommunstyrelsen eller utskottet, efter 
samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
ett sammanträde.

Kallelse

17 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska senast sex dagar före sammanträdesdagen på ett lämpligt sätt (via digitala 
möteshandlingar, post, e-post eller anat sätt som kommunstyrelsen bestämmer) tillställas 
varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet.

Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

l undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta.

Handläggning

18 § Utskottet får handlägga ärenden när tre ledamöter eller tjänstgörande 
ersättare är närvarande.

Om en ledamot i utskottet begär det ska ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
beslut.
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Ordföranden

19 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet,

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder 
samt

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, 
utskott och beredningar. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i 
besluten. Ordföranden har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Justering av protokoll

20 § Protokoll i styrelsen och utskottet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen och utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligen innan den justeras.

Reservation

21 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas minst tre dagar 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Har inte tidpunkt för 
justering fastställts ska motiveringen lämnas senast tre dagar efter sammanträdet.

Delgivning

22 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, 1:e och 2:e vice 
ordföranden, kommunchefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
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Undertecknande av handlingar

23 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice 
ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen eller kommunstyrelsens sekreterare 
såvida inte annat bestäms genom delegation.

l övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar.

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av utskottet ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av förste eller andre vice ordföranden och 
kontrasigneras av utskottets sekreterare såvida inte annat bestäms genom delegation.

Arbetsutskottet

24 § Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott som består av fyra 
ledamöter och lika många ersättare.

25 § Kommunstyrelsen väljer, för den tid styrelsen bestämmer, bland utskottets 
ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

26 § De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskottet 
om beredning behövs.

När ärendet beretts bör utskottet lägga fram förslag till beslut.

Utskottets protokoll ska snarast anmälas till kommunstyrelsen.

27 § Från kommunens nämnder, beredningar, utskott och anställda får 
kommunstyrelsen och dess utskott infordra nödvändiga yttranden och upplysningar.

Vid beredning av ärenden, som också berör annan nämnds verksamhetsområde, får 
utskottet adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade ledamöterna får 
yttra sig i utskottet men inte delta i dess beslut och inte heller få sin mening antecknad till 
protokollet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 28 Kommunstyrelsens arbetsutskott ska inför kommunstyrelsen bereda 
ärenden angående tillväxtfrågor, detaljplanering, den långsiktiga planeringen av 
kommunens ekonomi, övergripande hållbarhetsfrågor och övergripande planering av den 
lokala trafikförsörjningen (inkl. särskild kollektivtrafik). Likaså ska utskottet bereda andra 
ärenden avseende kommunens långsiktiga planering, vilka hänskjutits till utskottet.

Arbetsutskottet bereder och handlägger kommunens personalfrågor.

Arbetsutskottet är förhandlingsdelegation och pensionsmyndighet.

Arbetsutskottet är även budgetberedning och ska upprätta förslag till årsbudget (inkl.
ekonomiska ramar), taxor, flerårsbudget samt årsredovisning med mera för kommunens 
totala verksamhet.

Arbetsutskottet fullgör kommunens uppgifter avseende:
 Löpande frågor om kommunikationer och trafikförsörjning. 
 Lönefrågor i samband med förtroendeuppdrag för anställd.
 Tolkning av reglemente om ekonomiska villkor för förtroendevalda i Tomelilla 

kommun mandatperioden 2019-2022.
 Sysselsättnings-, näringslivs- och turismfrågor.
 Marknadsföring och information.

Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana ärenden, som med stöd av delegation kan ha
överlämnats till detsamma.

Slutligen ska utskottet bereda/handlägga andra ärenden vilka till sin art är jämförliga med
ovan angivna.
________________________  
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 15 september 2020 Dnr KS 2019/57

Kommunstyrelsen

Omfördelning av anslag inom investeringsram år 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 5 mnkr inom 2020 års 
investeringsram från fiberutbyggnad till ombyggnation av Brösarps 
skola/förskola, Meröppet bibliotek i Tomelilla, inköp av flakbil och 
minibuss samt informationstavlor. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 4 november 2019 § 113 att fastställa 
2020 års investeringsram till totalt 51,5 mnkr för den skattefinansierade 
verksamheten. 

13 mnkr avsattes för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av fibernätet 
i kommunen. Bedömningen som görs i samband med delårsrapporten är 
att anslaget för fiberutbyggnaden kommer att lämna ett överskott på ca 5 
mnkr. I samband med investeringsberedningens sammanträde den 11 
september 2020 lämnades förslag på att tidigarelägga ombyggnationen av 
Brösarps skola, genomföra Meröppet på biblioteket i Tomelilla och köpa 
in flakbil och minibuss samt informationstavlor vid infarter redan under 
sista tertialet 2020. Finansieringen kan ske genom omfördelning av medel 
från fiberutbyggnaden till de tidigarelagda investeringarna samt 
informationstavlor vid infarter.

Brösarps skola/förskola 2,0 mnkr
Meröppet bibliotek, Tomelilla 0,7 mnkr
Flakbil 0,3 mnkr
Minibuss 0,5 mnkr
Informationsskyltar 1,5 mnkr
SUMMA 5,0 mnkr
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Ekonomiska konsekvenser
Genom en omfördelning av investeringsanslag belastar inte de 
tidigarelagda investeringarna det finansiella utrymmet.

Barnperspektivet
Ändamålsenliga, tillgängliga och uppdaterade lokaler, såväl innemiljö som 
utemiljö är en investering för våra barn och elever i förskola och skola. 

Miljöperspektivet
Ändamålsenliga och uppdaterade lokaler innebär generellt en minskad 
miljöbelastning över tid. Nya och energisnålare driftmetoder och nya 
byggnadstekniska lösningar samt nyare bilpark minskar miljöpåverkan. 

Uppföljning
Investeringarna följs upp i årsbokslutet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-09-15

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Socialchef Camilla Andersson
Skolchef Johan Holmqvist
Teknisk chef Ulrika Olsson
Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 15 september 2020 Dnr KS 2020/6

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontroll KS 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna uppföljningen av 
internkontrollplanen och de åtgärder som vidtagits med anledning av de 
brister som påträffats

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 4/2020 att utifrån genomförd riskanalys 
anta internkontrollplanen för år 2020. Enligt planen ska uppföljningar 
redovisas till kommunstyrelsen i juni och i oktober.

Förvaltningens samlade bedömning är att den intern kontrollen är god 
men att det finns fortsatta förbättringsområden inom exempelvis 
upphandlingsområdet där utbildningsinsatser och fortsatt utveckling av 
digitalt stöd och rutiner för uppföljningar av avtalstrohet. Under våren och 
sommaren har det inte funnits möjlighet till några större 
utbildningsinsatser utan dessa planeras in under hösten 2020 och vintern 
2021.

Uppföljning av bisyssla har inte genomförts med anledning av den 
pågående revisionsgranskningen. Eventuella synpunkter och förslag till 
åtgärder får beslutas om i samband med redovisning av rapporten.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder 
som vidtagits

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder 
som vidtagits
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv utifrån resultatet av denna uppföljning och de åtgärder 
som vidtagits

Uppföljning
Inför 2021 års riskanalys redovisas eventuella kvarstående kontrollpunkter 
som bör överföras även till kommande års internkontrollplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-09-15
Internkontrolluppföljning, 2020-09-15

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Kommunstyrelsen
Denna rapport innehåller kommunstyrelsens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens 
samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Sammanfattning
Styrelsens samlade bedömning är att utifrån genomförda kontrollpunkter är den internkontrollen god men det finns fortsatta förbättringsmöjligheter. Det kommer 
att genomföras utbildningsinsatser för att säkerställa kompetens framförallt inom upphandlingsområdet. Fortsatt utveckling av digitaliserade stödsystem samt 
utvecklade rutiner kommer att ske under hösten 2020 och vintern 2021.

Dokumentation av direktåtgärder och granskning
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar.

Direktåtgärd
Riskid 38

Risk Risk för att kylanläggningarna i serverrummen går söder på grund av ålder vilket leder till överhettning av servrarna.

Åtgärd Kontroll att inköp av två nya kylanläggningar genomförs.

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Beslutet är verkställt. Kylanläggning är installerad.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet
Granskningstidpunkt Augusti 2020

Utförd av Digitaliseringschef Mikael Göransson
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Direktåtgärd
Riskid 33

Risk Risk för bristande kommunikation på grund av bristfällig planering, låg kompetens etc. vilket kan leda till förtroendeskada och att 
verksamheten inte kan utföras korrekt. (2)

Åtgärd Ett nytt arbetssätt och minst en utbildningsinsats. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd

Det förändrade arbetssättet bedöms ha gett ett gott resultat vad gäller det planerad kommunikation med minskad risk för 
förtroendeskada eller brister i verksamheten som följd. Detta arbete måste dock hela tiden fortgå och utvecklas, då det också stärker 
kommunikationskompetensen i organisationen. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet

I det förändrade arbetssättet är kommunikationsavdelningens kommunikatörer uttalat riktade mot varje del av verksamheten. Syftet 
är att kunna ge ett kvalitativt stöd där kommunikatören har ett särskilt ansvar att vara nära sin specifika verksamhet för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp kommunikativa frågor och ge adekvat stöd. För alla större kommunikativa insatser tas en 
kommunikationsplan fram, vilket skapar en genomtänkt kommunikation med rätt aktiviteter. Detta sammantaget bedöms ha ökat 
organisationens kommunikativa förmåga och kompetens, samt stärkt proaktiviteten. Ett utbildningstillfälle av mer detaljerad art har 
ägt rum (ny mall och teknik vad gäller power point-presentation), förberedelse finns för exempelvis mediahantering. 

Granskningstidpunkt 3 september 2020

Utförd av Kommunikationschef Katrin Högborn
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Granskning
Riskid 9

Risk Risk att inköp görs hos ej avtalade leverantörer på grund av bristande kunskap vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre 
inköpspriser, bristande förtroende från leverantörer

Kontrollmoment Kontroll att inköp görs hos avtalade leverantörer

Kontrollmetod Stickprovskontroll avseende leverantörsfakturor

Omfattning/ avgränsning Samtliga leverantörsfakturor avseende augusti månad överstigande 50 tkr har kontrollerats.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Avtalstroheten har varit hög under granskad period. Fortsatt uppföljning månadsvis kommer att ske för att säkerställa att 
upphandlingar täcker alla områden. Utbildningsinsatser kommer även fortsättningsvis att erbjudas.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt fanns 100 fakturor med belopp över 50 tkr. Av dessa var 99 % i enlighet med gällande avtal. I det fall avtal saknades 
initierades behov av upphandling. Upphandlingsutbildning skedde under våren men på grund av Covid19 har inte höstens 
utbildningar kommit igång. Ett automatiserat kontrollsystem, Inyett, analyserar dagligen alla leverantörsfakturor och lämnar 
uppgifter om avtalstrohet samt företagens eventuella försämrade betalningsförmåga. Korrektheten i analysen förutsätter att 
kommunen har en aktuell avtalsdatabas vilket håller på att implementeras. Ett systematiserat uppföljningsarbete har inletts i 
samband med bildandet av Gemensam Administration. 

Granskningstidpunkt September 2020

Utförd av Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Granskning
Riskid 28

Risk Risk för att bisyssla inte anmäls på grund av ekonomi/ovilja vilket kan leda till lägre sysselsättningsgrader samt påverka exempelvis 
myndighetsbeslut 

Kontrollmoment Kontrollera medarbetarnas bisysslor .

Kontrollmetod En genomgång av de inrapporterade bisysslorna.

Omfattning/ avgränsning Samtliga verksamheter ska kontrolleras.

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Under året har revisionen haft ett granskningsprojekt som gäller de anställdas bisysslor och därmed har denna kontrollåtgärd inte 
genomförts utan resultatet av granskningen med förslag på eventuella svar inväntas under hösten.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Utförd av HR chef Johan Lexfors
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Granskning
Riskid 40

Risk Risk att det fattas felaktiga beslut på grund av för sena eller felaktiga beslutsunderlag vilket kan leda till att verksamheten inte kan 
utövas korrekt 

Kontrollmoment Handlingarnas inlämningstider ska kontrolleras 

Kontrollmetod En handlings faktiska inlämningstid ska registerföras 
 

Omfattning/ avgränsning Samtliga handlingar i kommunen ska kontrolleras för perioden maj-juni. 
 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Det förekommer att ärenden inte är klara till beredning. Utskotten har inte alltid fullgjort sin beredningsskyldighet.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Olika nämnder har olika traditioner vad gäller beredningen. En del nämnder har beredningen som en genomgång av vad 
som ska tas upp på sammanträdet och en del nämnder har i princip allt klart till beredningen. En del nämnder har 
beredning minst en vecka före utskicket medan andra har beredning endast någon dag före utskicket.
Kansliet har givetvis förståelse för att det finns ärenden som inte kan vara klara till beredningstillfället, särskilt om 
beredningen hålls långt före utskicket. Men, det måste betonas att det är nämndens ordförande som har ansvar för vilka 
ärenden som ska upp på dagordningen och för vilka handlingar som skickas ut till nämnden. Följaktligen kan inte ärenden 
eller handlingar läggas till utan att ordförande informeras och godkänner.
Utskotten under familjenämnden och vård och omsorgsnämnden används inte som beredningsorgan i enlighet med 
reglementet. I reglementena står det att: ”De ärenden som ska avgöras av vård och omsorgsnämnden i dess helhet bör 
beredas av utskott om beredning behövs.” Samt ”Familjenämndens individ och familjeutskott ska inför familjenämnden 
bereda ärenden från individ och familjeverksamheten” och ”Familjenämndens utbildningsutskott ska inför 
familjenämnden bereda ärenden från barn och utbildningsverksamheten samt nämndövergripande frågor.” Särskilt 
familjenämndens utbildningsutskott, som har ställt in sina sammanträden i april, maj och juni 2020 uppfyller inte kravet 
på att bereda ärenden inför familjenämnden.
Till utskicket finns nästan alla handlingar med som nämndsekreterare kan förvänta sig vara med. Just i maj saknades dock 
en del ekonomihandlingar eftersom tertialrapporten/ekonomihandlingar med anledning av årets första tertial, inte kunde 
vara klara i tid. Detta gällde till samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen
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Det är aldrig bra att ärenden och handlingar tillkommer efter utskick och särskilt allvarligt blir det när de förtroendevalda 
inte hinner läsa genom handlingarna före sammanträdet. Detta hände både vid ksau:s sammanträde gällande 
medborgarlöftet och vid fnifu:s sammanträde gällande ett yttrande till kammarrätten.
10 ärenden inkom efter nämndsutskick under den granskade perioden.
 
Deadlines får diskuteras med berörda handläggare och ytterligare utbildningsinsatser i Evolution 
(ärendehanteringsprogrammet) bör ske så snart möjlighet till detta ges.
 

Granskningstidpunkt Maj-juni 2020

Utförd av Kanslichef Johan Linander
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Granskning
Riskid 41

Risk Risk att förfrågningsunderlaget vid upphandlingar inte är korrekt på grund av otillräcklig eller felaktig utformning vilket kan leda till 
för få anbudsgivare och/eller felaktiga anbud 

Kontrollmoment Utformningen av förfrågningsunderlag ska kontrolleras 

Kontrollmetod Kontroll ska ske gällande huruvida utformningen av förfrågnings-underlagen är tillräcklig eller inte. 

Omfattning/ avgränsning Direktupphandlingar och förnyad konkurrensutsättning har inte ingått i urvalet. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Under granskningsperioden har inga upphandlingar genomförts som innehållit sådana brister så att kommunen lidit ekonomisk 
skada 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Granskningen har gjorts med utgångspunkt för antalet ställda frågor från anbudsgivare, antalet inkomna anbud samt bifallna 
överprövningar. Resultatet av granskningen visar att ingen överprövning har bifallits av domstol. En överprövning som avslogs i 
förvaltningsrätten har överklagats till hovrätten. Hovrätten ändrade inte kommunens beslut. Utbildningsinsatser skulle ha 
genomföras under året för att förbättra förfrågningsunderlag men på grund av Covid 19 har dessa inte genomförts ännu.

Granskningstidpunkt September 2020

Utförd av Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 11 september 2020        Dnr KS 2019/199

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skattesats för 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2020 ska vara 
oförändrad, 20,61 kronor.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande läggs 
härmed fram ett förslag om oförändrad skattesats, dvs 20,61 kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 11 september 2020.

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 15 september 2020 Dnr KS 2020/74

Kommunfullmäktige

Avgifter och taxor 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta avgifter och taxor 2021 i enlighet med 
bifogat förslag, handlingsid: Ks 2020.xxxx

Ärendebeskrivning
Berörda nämnder har tagit fram förslag på avgifter och taxor för sin 
verksamhet för år 2021. 

Beslutsunderlag
Avgifter och taxor 2021, handlingsid: Ks 2020.xxxx

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Kommunledningskontoret

Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2021
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2021 fastställs utifrån KPI oktober 2020 vilket redovisas i december 2020.
 
Övergripande

Tillkommer
Förminskning eller förstoring plus 25 procent.
Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Kartongpapper/blad 0,30 Uppräknas enl KPI
Häftning med klammer per ex 0,15 Uppräknas enl KPI
Stämpling och 
vidimering/kopia

1,00 Uppräknas enl KPI

Portokostnad

Kopierings- och portotaxa 2020 2021
Kopiering  (inklusive moms) Kronor Kronor

Enkelsidig kopiering
A5/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI 
A4/kopia 1,70 Uppräknas enl KPI
A3/kopia 1,80 Uppräknas enl KPI
A2/kopia 50 Uppräknas enl KPI
A1/kopia 62,50 Uppräknas enl KPI
A0/kopia 75 Uppräknas enl KPI
Dubbelsidig kopiering
A3/kopia 2,75 Uppräknas enl KPI
A4/kopia 2,60 Uppräknas enl KPI
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Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell 
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda 
handlingen eller kopian till mottagaren.
Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket.
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Samhällsbyggnad

Upplåtelse av mark på offentlig plats 2020 2021
Avgift Minsta avgift Avgift                             Minsta avgift

A Kommersiellt syfte
A1 Försäljning
* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 

fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 00-24
(byggnadslov erfordras)

9 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

* – Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, 
fordon (ej dragfordon) och dylikt
Uppställningstid kl. 08-24

8 kr/m2 per 
påbörjad vecka

450 kr Uppräknas enl KPI

A2 Annat
* – Cirkus

Brandvakt vid cirkusföreställning

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter

Räddningstjänstens 
prislista

Oförändrad
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2020 2021
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 450 kr per ansökan Uppräknas enl KPI
* – Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar 

anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, 
t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl.

Ingen avgift Oförändrad

B Övrigt syfte
* – Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och 

dylikt
10 kr/m2 per påbörjad vecka 
eller grundavgift 20 000 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 450 kr

Uppräknas enl KPI

C Ideellt och politiskt syfte
* – Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, 

teatermobilen, valmöten mm.
Ingen avgift Oförändrad

Anmärkning – beräkning av debiterbar yta
Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den 
avgränsade ytan.
Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 
1 meter runt om objektet.
Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m2.
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D Speciella avgifter

D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning
* Vid kommersiellt och övrigt syfte

– Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad (gata-park)
Självkostnadspris Oförändrad

Vid ideellt syfte
– Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park)
– Får arbetet utföras av arrangören om det finns av 
samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd 
ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras)

Självkostnadspris

Ingen avgift

Oförändrad

Oförändrad
D 2 Avstängning av gata
(tillåtes endast undantagsvis)

– Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad vecka Uppräknas enl KPI
– Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad

Debiteringsprinciper
Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats.
Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner.
Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej.
Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller 
tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift.

Samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger.
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Nyckelskåp                                        2020 2021
A Depositionsavgifter (momsbefriat) för 

nyckeln är
500 kr Oförändrad

Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är 
för varje påbörjad månad:
1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 
gäller)

75 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

2. för gatukök och uteservering (d.v.s. 
tider utöver torghandelstid)

300 kr/månad Uppräknas enl KPI

B

3. för arrangörer av tillställningar med 
särskilt tillstånd att använda torget

225 kr/tillfälle Uppräknas enl KPI

Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp.

Regler
För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett 
där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av 
samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget 
upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall 
bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid 
upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle.
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Tomtpriser 
(momsbefriat)
Gäller för gamla bostadsområden 
samt strötomter för småhus

2020 2021

Småhus (1) Hustyp Grundavgift 
(+ index 1,13)

Per m2 tomtyta
(+ index 1,13)

Grundavgift 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Per m2 tomtyta 
(+ index, KPI okt 
2020, fastställs dec 
2020)

Tomelilla och Brösarps 
tätort

Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

200 000 kr
(226 000 kr)
  90 000 kr
(102 000 kr)

+ 70 kr
(79 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)

200 000 kr
(232 306 kr)

90 000 kr

+110 kr
(81 kr)

+ 50 kr

+ 50 kr
Övriga orter Gr 1

Gr 2

Andel i mark-
samfällighet

75 000 kr
(85 000 kr)
65 000 kr
(73 000 kr)

+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr
(57 kr)
+ 50 kr 
(57 kr)

75 000 kr

65 000 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

+ 50 kr

Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19).
Flerfamiljshus Per m2 + indexuppräkning 1,13 Per m2 + indexuppräkning
Tomelilla tätort Andel i 

marksamfällighet
Grundpris 400 000 kr (452 000 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (113 kr)

Grundpris 400 000 kr (454 327 kr) samt
100 kr/m2/tomtyta (114 kr)

Industrimark 75 kr/m2/tomtyta 75 kr/m2/tomtyta
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(1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 
1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset.
Gr 1 = Villafastigheter
Gr 2 = Radhus, kedjehus

För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra 
kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter 
som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index.

(Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2020 är index 1,13. Index för 2021 fastställs utifrån KPI 
oktober 2020 vilket fastställs i december 2020.)

Felparkeringsavgift 2020 2021
Parkeringsförseelse
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Uppräknas enl KPI 
Handikapplats 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Uppräknas enl KPI 
Vägkorsning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Övergångsställe 600 kr Uppräknas enl KPI 
Mot färdriktning 600 kr Uppräknas enl KPI 
Gång-/cykelbana 600 kr Uppräknas enl KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stått för länge 300 kr Uppräknas enl KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Plan- och 
bygglovstaxa

2020 2021

Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011
Justeringsfaktor N = 0,8

Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.

SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för 
tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea.

Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: 
PF

Nybyggnad
PF

Tillbyggnad
PF

Ändring
Områdesbestämmelser 25 15 15
Detaljplan inklusive 
program

50 25 25

Fastighetsrättsliga 
åtgärder i detaljplan

30 20

Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort.

Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: ”Där prövning av bygglov för 
solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska 
taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor.”

Oförändrad

Timavgift kart- och 
mätverksamhet

800 kr 900 kr
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Vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård

2020 2021

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst 2 125 kr/mån (2020) beroende på 
inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, 
hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp 
som bestäms av Socialstyrelsen. För 2020 är beloppet 5 339 kr för ensamstående och 4 512 kr vardera för sammanboende.
Nivå Schablontid Avgift (max)
0 Mindre än en timme 380 kr Beräknas enl maxtaxan
1 1-3 timmar/månad 680 kr Beräknas enl maxtaxan
2 4-9 timmar/månad 1 381 kr Beräknas enl maxtaxan
3 10 timmar eller mer 2 125 kr Beräknas enl maxtaxan

Övriga avgifter                                                                          2020                                            2021
Trygghetslarm 300 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Uppräknas enl KPI 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Uppräknas enl KPI 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Uppräknas enl KPI 
Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Uppräknas enl KPI 
Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Uppräknas enl KPI 
Tillfällig hemsjukvård 370 kr Uppräknas enl KPI 
Hyra av hjälpmedel 80 kr/mån Uppräknas enl KPI.
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Uppräknas enl KPI
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*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis.

Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2020                                           2021
Middag inklusive efterrätt 70 kr/portion 72 kr/portion
Frukost eller kvällsmat 34 kr/portion 35 kr/portion
Eftermiddagskaffe 17 kr 17 kr
Måltidsabonnemang 3 564 kr/månad 3 653 kr/månad

Middagsabonnemang ordinärt boende                             2020                                               2021
Helt middagsabonnemang 2 450 kr/månad. I 

abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet samtliga dagar under 
månaden

2 500 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet samtliga 
dagar under månaden.

Halvt middagsabonnemang 1 225 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar.

1 250 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en 
måltid per dag inklusive 
leverans till hemmet i 15 
dagar.

Barn och utbildning
   
Maxtaxa förskola och fritidshem 2020 2021
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Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 49 280 kr per månad.
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 3 % 1 478 kr
Barn 2 2 % 986 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst
Barn 1 2 % 986 kr
Barn 2 1 % 493 kr
Barn 3 1 % 493 kr

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar

 
Förlorat busskort 2020 2021
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr
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Kultur och fritid

Simhallen 2020 2021
Entréavgift
Barn/ungdom 4-18 år 45 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 65 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 45 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 170 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 110 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 140 kr Uppräknas enl KPI
Årsavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 1 600 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 1 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 100 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 600 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 200 kr Uppräknas enl KPI
Terminskort, vår eller höst
Barn/ungdom 4-18 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 950 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 550 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 000 kr Uppräknas enl KPI

Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2020                                      2021
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Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Uppräknas enl KPI
Vuxen från 19 år 650 kr Uppräknas enl KPI
Pensionärer 450 kr Uppräknas enl KPI
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 650 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 050 kr Uppräknas enl KPI
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 350 kr Uppräknas enl KPI

Simskola badet 2020 2021
Babysim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Minisim 1 000 kr Uppräknas enl KPI 
Simskola olika grupper 700 kr Uppräknas enl KPI 
Vattengympa pensionärer 500 kr Uppräknas enl KPI 
Badkalas/barnkalas 105 kr/person Uppräknas enl KPI 
Solrum
Solrum (45 min.) 50 kr Uppräknas enl KPI 
Solrum 12 kort 500 kr Uppräknas enl KPI 
Uthyrning
Stora bassängen/timme för boende i 
kommunen

2 100 kr Hyr ej ut

Stora bassängen/timme för övriga 2 600 kr Hyr ej ut
Kombibassäng/timme för boende i 
kommunen

1 100 kr Hyr ej ut

Kombibassäng/timme för övriga 1 600 kr Hyr ej ut
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Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

45 kr Uppräknas enl KPI

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften

Uppräknas enl KPI

För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle 
debiteras sedvanlig hallhyra

Friluftsbaden 2020 2021
Biljettpriser:
Dagbiljett
Vuxna 35 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enl KPI 
Säsongskort
Vuxna 350 kr Uppräknas enl KPI 
Ungdom 6-16 år 250 kr Uppräknas enl KPI 
Barn under 6 år 60 kr Uppräknas enl KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

120 kr Uppräknas enl KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Uppräknas enl KPI
Medföljareavgift
Simskola 0 kr Uppräknas enl KPI 
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Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande)

12 kr Uppräknas enl KPI 

Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets 
deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med 
ordinarie simskoleavgift).

Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler 
Enskilda personer och föreningar inom kommunen

2020 2021

Stora hallen med omklädningsrum/timme 130 kr Uppräknas enl KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 135 kr Uppräknas enl KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 105 kr Uppräknas enl KPI 
Gymnastiksalar/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Matsalen/timme 100 kr Uppräknas enl KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

45 kr Uppräknas enl KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet

25-30 kr Uppräknas enl KPI 

Uthyrning till utomstående
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enl KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enl KPI 

Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med 
respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras 
sedvanlig hallhyra
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Bibliotekstaxor 2020 2021
Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras 
låntagaren från att låna tills skulden är betald.
Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.)
Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad
Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad
Film 5 kr/dag Oförändrad
Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad 
Ersättning för förkomna/förstörda medier
Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Tidskrift 50 kr Oförändrad
CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad
Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad
Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad
DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad
Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad
Energimätare 600 kr Oförändrad
Övriga avgifter
Reservationer 0 kr Oförändrad
Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad
Ersättningar till andra bibliotek i samband 
med fjärrlån

Faktisk kostnad Oförändrad

Ersättningskort 0 kr Oförändrad
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Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad

Kulturskoletaxor 2020 2021
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. 
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften.
Grundavgift per ämne 275 kr Uppräknas enl KPI 
Instrumenthyra 325 kr Uppräknas enl KPI 

Taxor för konsthallen 2020 2021
Pedagogisk verksamhet
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri

Kostnadsfritt Oförändrad

Andra kommuner och externa aktörer
Öppna visningar 0 kr Oförändrad
Visningar vuxna 800 kr Uppräknas enl KPI 
Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 400 kr Uppräknas enl KPI 
Workshop 300 kr Uppräknas enl KPI 
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Kulturtaxor
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid).

2020 2021

Hyreskostnad
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 300 kr/timme.

Uppräknas enl KPI.

Övriga intressenter Hyreskostnaden 550 kr/tillfälle + 50 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
300 kr/timme.
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten.

Uppräknas enl KPI

Lotteritillståndsavgift 2020 2021
Lotteritillståndsavgift 
för kommunala lotterier

300 kr Oförändrad

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun.

Torghandel och Tomelilla marknad 2020 2021
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Kommunledningskontoret

Torghandel 0 kr Oförändrad
Sommarmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad

Höstmarknad
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Uppräknas enl KPI 
Demonstrationsplats 800 kr Uppräknas enl KPI 
Elanslutning 100 kr Uppräknas enl KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad
*) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 63 Dnr SBN 2020/17

VA-taxan 2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 
3 % från och med 1 januari 2021. Höjningen görs för att möta 
verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader 
för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och som planeras för 
under kommande år.

Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun med 282 kr per år, från 9 408 kr/år till 9 690 kr/år. Den 
rörliga avgiften för vatten och avlopp ökar från 37,50 kr till 38,63 kr per 
förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).

I figuren nedan redovisas dagens årskostnad för VA i Tomelilla tillsammans 
med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. 
Tomelilla ligger här strax över genomsnittet.  

Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar storlek 
i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Avgiften för mottagning av externslam (trekammarbrunnar etc.) följer 
brukningsavgiften och höjs den också med 3 %.

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet 
föreslås höjas med konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 2019 
vilket innebär en höjning med 0,53 %.

Höjningar under planåren 2021-2023
Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i 
kommunen där simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under 
kommande år för att möta verksamhetens kostnader. Utan avgiftshöjning 
kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott. Tidigare 
underskott ska vara reglerat senast år 2022. I figuren nedan visas förslaget 
som innebär att brukningsavgiften höjs med 3 % 2021, 2 % 2022 och 0 % 
2023. Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en översyn att göras 
med de då aktuella förutsättningarna.

Röd linje visar utvecklingen av resultatfonden utan avgiftshöjning och blå 
linje visar resultatet med föreslagen avgiftshöjning.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Bakgrund till avgiftshöjningen
VA-enheten står inför en rad utmaningar som påverkar verksamhetens 
resultat åren framöver. Intäkterna har minskat samtidigt som kostnaderna har 
ökat, främst med anledning av ökade kapitalkostnader från genomförda 
investeringar. Investeringstakten måste dock öka för kommunens VA-
anläggningar genom förnyelse av ledningar i marken samt renovering och 
kapacitetsökning av vattenverk och avloppsreningsverk. 

De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla utan 
följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-anläggningarna 
byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna och samtidigt i 
behov av renovering och uppgradering.
Precis som andra VA-verk i Sverige drivs verksamheten uteslutande på VA-
avgifterna från anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst, 
utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla nödvändiga kostnader. 
Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom förstärkning av 
ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad miljöbelastning 
från reningsverken. 

Jämfört med 2020 års budget har kostnader för översvämningar 2019 räknats 
med i dessa förutsättningar. Kostnaderna bedöms hamna på 2-3 miljoner 
kronor. En översyn och förändring av avskrivningstider har också gjorts som 
kraftigt förbättrar förutsättningarna och gör att taxan trots 
översvämningskostnader och en aviserad höjning på 6 % till 2021 kan 
hanteras med en höjning på 3 % till år 2021. 

Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över 
taxekonstruktionen. I bilaga framgår förslag på förändringar i befintlig taxa 
inför 2021. Utöver föreslagna förändringar föreslås att vidare studera 
möjligheten att i brukningstaxan införa en dagvattenavgift och en 
lägenhetsavgift i enlighet med Svenskt Vattens basförslag. Innan dessa 
parametrar kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter och 
dagvattenytor i kommunen och en simulering av utfallet av förändringarna, 
vilket innebär att detta kan införas tidigast år 2022. I samband med införande 
av dagvattenavgift ses också över möjligheterna att stimulera lokalt 
omhändertagande av dagvatten.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 63 forts.

Under året har vårt gemensamma VA-bolag tillsammans med Simrishamn 
startats upp. Det finns också skäl att gemensamt se över de båda 
taxekonstruktionerna så att de i möjligaste mån harmoniserar med varandra. 
    
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna taxehöjning erhålls ekonomisk balans i VA-verksamheten och 
tidigare underskott återställs inom 3 år som lagen kräver. 

Barnperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och säkra vattentillgången till gagn för 
kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en hög 
kvalitet i VA-verksamheten och därmed minska miljöpåverkan från vår 
verksamhet.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog, handlingsid: Sbn 2020.2125.
Förslag VA-taxa 2021 med höjning 3%, handlingsid: Sbn 2020.2126.
VA-taxan 2021 Förslag till justeringar i taxan, handlingsid: Sbn 2020.2127. 
VA-projekt investeringar 2020-2025, handlingsid: Sbn 2020.2128.
_________

Beslutet skickas till:

VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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VA-taxa 2021 
för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Godkänd av kommunfullmäktige den XXX 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun, VA-enheten.

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
Förklaring av de olika fastighetstyperna: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Sjukvård
Butiker Utställningslokaler Stormarknader
Hotell Restauranger Sporthallar
Hantverk Småindustri Utbildning

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för följande ändamål:
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

4.3 Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

§ 5 
5.1 Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande:

Utan moms Med moms

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df

55 206 kr 69 008 kr

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df,

41 755 kr 52 194 kr

c) en avgift per lägenhet 27 007 kr 33 759 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 707 kr 12 134 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna.

5.3 Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet.

5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§ 6 
6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande: 

Utan moms Med moms

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df

55 206 kr 69 008 kr

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df

41 755 kr 52 194 kr

c) en avgift per m2 tomtyta 14 kr 17 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 707 kr 12 134 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten. 

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta. 

6.7 Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -

Tomtyteavgift - 6.1c) 70%

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats 

5.1 d) 100% 6.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyta 6.1.c) 30%

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100% -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 8 
8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Övriga avgifter
V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 60% 10% -

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10%

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 60% 10% -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% -
För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1.

8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). 

§ 9 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta

10,12 kr/m2 12,65 kr/m2

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor

1,02 kr/m2 1,27 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.

§ 11 
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen.

12.3
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen.

12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas.

61



7

§ 13 
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta.

13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del. 

13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)   
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande:
a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga 
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3

2,5 m3/h i övriga fastigheter

6,0 m3/h (DN25)

10 m3/h (DN40) 

15 m3/h (DN50)

25 m3/h (DN65)

40 m3/h (DN80)

60 m3/h (DN100)

3 117 kr

7 739 kr

18 542 kr

30 877 kr

46 328 kr

77 178 kr

123 481 kr

185 260 kr

3 896 kr

9 674 kr

23 178 kr

38 597 kr

57 910 kr

96 472 kr

154 351 kr

231 575 kr

b) Rörlig avgift per m3 levererat

vatten & avlopp

avlopp

vatten

30,90 kr

18,54 kr

 12,36 kr

38,63 kr

23,18 kr

15,45 kr

c) Dagvattenavgift 

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr
Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet.

14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande: 

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - -

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - -

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter.
 
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe.

14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15 
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren.

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor.
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§ 16
16.1 Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med:

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr

Uppsättning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr

Avstängning av vatten 808 kr 1 009 kr

Påsläpp av vatten 808 kr 1 009 kr

Uppsättning och nedtagning av 
strypbricka i vattenmätare 1 000 kr 1 250 kr

Undersökning av vattenmätare 1 465 kr 1 831 kr

Tömning av vattenmätarbrunn 508 kr 635 kr

Besök i onödan 1 000 kr 1 250 kr

Avläsning på grund av utebliven självavläsning
trots påminnelse 1 000 kr 1 250 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

16.2  
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande:

 Normalhalt Överhaltsavgift 
utan moms

SS, suspenderad substans 260 g/m3 3,48 kr/kg

BOD7, biokemisk syreförbrukning 300 g/m3 5,11 kr/kg

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 38,75 kr/kg

Ntot, totalkväve 40 g/m3 70,52 kr/kg
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med:
Utan moms Med moms 

Icke avvattnat slam 128 kr/m3 160 kr/m3

Komprimerat slam 175 kr/m3 219 kr/m3

16.4
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter:

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms Med moms

0 -1 000 m2 7 752 kr 9 690 kr

1 001 – 2 000 m2 10 520 kr 13 151 kr

2 001 – 4 000 m2 20 949 kr 26 186 kr

4 001 - 26 302 kr 32 878 kr

§ 17 
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 18
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15.

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte. 

§ 19
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 20
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2018) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
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index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen.

Taxans införande

§ 21
Denna taxa gäller från och med 2020-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande. 

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

Ks § 44 Dnr KS 2019/199

Reviderad tidplan för budgetarbetet 2021-2023

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det osäkra samhällsekonomiska läget som uppstått i 
samband med den stora utbredningen av Covid-19 har förutsättningarna för 
kommunens budgetprocess påverkats. Skatteunderlagsprognoserna som 
Sveriges Kommuner och Regioner lämnade i början av året och som låg som 
grund för kommunens planeringsförutsättningar kommer att nedrevideras 
kraftigt.  

I detta läge är det svårt att fortsätta med samma tidplan och samma 
förutsättningar som fastställts tidigare.

Utifrån rådande omständigheter föreslås en reviderad tidplan för det 
kommande budgetarbetet.

Budgetberedning 10 juni 2020 
En genomgång av de förutsättningar som gäller för kommunen utifrån 
tertialuppföljning nr 1, regeringens vårproposition, eventuella ytterligare 
statliga åtgärder och det allmänna läget i såväl omvärld som i Sverige. 
Genomgång av nämndernas inlämnade budgetskrivelser. Eventuellt 
kompletterande frågor ställs till nämnder för svar efter sommaren.

Investeringsberedning 1, 15 juni 2020 
Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 
2021 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över 
flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt berörda tjänstepersoner.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Investeringsberedning 2, 4 september 2020 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade 
investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar.

Budgetberedningen, 8-9 september
Budgetberedning för 2021 dit presidierna i nämnderna (med stöd av 
verksamhetschefer och ekonom) presenterar sitt remissyttrande och 
eventuella tilläggsfrågor/uppdrag.

Investeringsberedning 3, 11 september 2020 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av 
planerade investeringsobjekt 2021. Beredningens underlag utgör en del av 
kommunstyrelsens budgetförslag. 

Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 
23 september 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt 
slutliga förslag till mål och budget 2021 med plan 2022 - 2023, skattesats 
2021 samt avgifter och taxor.

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 25 
september 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 7 oktober 2020
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 
2021 med plan 2022-2023, skattesats 2021 samt avgifter och taxor.

Reservdag: MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt 
MBL § 11, 16 oktober 2020
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna 
innan kommunfullmäktiges sammanträde den 2 november 2020.

Kommunfullmäktige 2 november 2020
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2021 med plan
2022 - 2023, fastställer skattesats för 2021 samt beslutar om taxor och 
avgifter för kommande år.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 april 2020

Justerandes sign

§ 44 forts.

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 december 2020.
Under december månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar.

Verksamhetsplaner senast 31 januari 2021.

Alla verksamhetsplaner för 2021 ska vara klara och ha passerat aktuell nämnd 
som ett informationsärende den 31 januari 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad tidplan för budget 2021 med plan 
för 2022 – 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.1496.
_________

  
  

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

Ksau § 23 Dnr KS 2019/199

Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för 
2022-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.

Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Deltar inte i beslutet
Ida Bornlykke (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Målarbete
Kommunfullmäktige beslutade 2019 om en ny målmodell. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Kommunfullmäktige 
beslutade om nedanstående övergripande mål; tre målområden med vardera 
två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen 
och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Utanför 
målarbetet ska även sådant som bedöms väsentligt att följas upp ske via olika 
nyckeltal. Möjlighet till benchmarking med andra kommuner ska vara en 
viktig komponent i mål- och uppföljningsarbetet.

Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd 
och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Visionen
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny vision pågått och den 
nya visionen ska enligt tidplan antas av kommunfullmäktige under våren 
2020.

För närvarande är visionen:

Kommunfullmäktiges övergripande mål:

Mål för god ekonomisk hushållning
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lag beslutas och redovisas i 
budgeten. Dessa mål består såväl av finansiella som verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning.

Enligt ekonomistyrningsreglementet utgör ekonomin gränsen för 
verksamhetens omfattning. Tomelilla kommun har ett relativt svagt 
ekonomiskt läge med en lägre resultatutveckling än övriga kommuner i Skåne 
samt en lägre soliditetsnivå än snittet. Resultatnivån behöver förbättras i 
förhållande till verksamhetens bruttokostnader för att möta förväntade 
framtida utmaningar. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Detta skulle ge utrymme för att skattefinansiera framtida investeringar och på 
så sätt slippa en ökad skuldsättning. En högre resultatnivå innebär också en 
större stabilitet för att möte framtida utmaningar i verksamheterna. 
Kostnaderna för kommunala tjänster beräknas öka betydligt snabbare än 
tidigare samtidigt som skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. 

Finansiella målen för 2020 
Resultatmål

 Resultatnivån, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, dvs 
balanskravsresultatet ska upp till lägst 2,0 % i genomsnitt under 
perioden 2020-2022

Investeringsmål
 Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2020-2022 uppgå 

till max 12 % av totala skatteintäkter

Skuldmål
 Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska 

uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden 2020-2022. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras, dvs nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad 
verksamhet, som vatten – och avloppsverksamhet som täcker sina 
kostnader via taxor kan finansiera investeringar genom att ta upp lån. 
Bedömning av hur detta påverkar taxenivåerna ska dock göras.

De finansiella målen för planperioden kan komma att revideras i samband 
med kommande budgetarbete.

Verksamhetsmål 2020
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en 
sammanvägd bedömning av kommunen samtliga mål, både finansiella och 
verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska 
minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen 
uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret.  Enligt 
målmodellen utgör kommunstyrelsens verksamhetsmål budgetens mål för 
god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 
2020 kommer dock även måluppfyllnaden för nämndernas måluppfyllas att 
beaktas. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nya verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ska tas fram under 
arbetet med budgeten för kommande planperiod.

Intäkter och bidrag
Kommunen är beroende av en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Den 1 
november 2019 var antalet invånare 13 602 personer. Skatte- och 
statsbidragsprognosen för 2021-2023 bygger på en ökning med i snitt 50 
personer per år.

Prognosen från SKR (Sveriges kommuner och regioner) används som 
underlag för beräkningarna av skatter och generella statsbidrag. Vidare utgår 
skatteprognosen utifrån oförändrad skattesats om 20,61 kronor.

Cirkulär 19:59 
(mnkr)

2019 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter 528,1 541,8 555,4 574,8 594,1
Generella bidrag och
Utjämning 195,6 221,9 229,2 233,8 237,3
Fastighetsavgift 31,3 32,6 37,4 37,4 37,4
Summa skatter o 
statsbidrag 755,0 796,3 822,0 846,0 868,8
Ökning 5,5% 3,2% 2,9% 2,7%
Verksamhetens 
nettokostnader inkl. 
avskrivningar

747,5 779,9 805,6 829,1 851,4

Resultat 7,5 16,4 16,4 16,9 17,4

Ekonomiska förutsättningar – år 2021
Skattesats 20,61 kr
Antal invånare1 13 640 st. 
Resultatmål2 2,0 %
Internränta 1,50 %
Kostnadskompensation3 2,5%%
Personalkostnadspålägg4 40,15% 
Reserv5 1,0% 

1 Avviker från SKL:s befolkningsprognos 
2. Motsvarar 16 miljoner kronor.
3 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR:s bedömning
4 Innehåller löneutveckling, samt inflation, enligt SKR: bedömning
5 Andel av skatteintäkter, generella bidrag m.m. Motsvarar cirka 8 miljoner kronor
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Investeringar
De budgeterade investeringarna uppgår år 2020 till totalt 73,6 mnkr varav 
den skattefinansierade verksamhetens andel uppgår till 51,6 mnkr och 
resterande 22 mnkr avser vatten – och avlopp. Denna investeringsnivå 
innebär att självfinansieringsgraden är 100 % för den skattefinansierade 
verksamheten.

 
Efter en period av år där självfinansieringsgraden av skattefinansierade 
investeringar understigit 100 % beräknas kommunens låneskuld uppgå till 
320 mnkr 2020-12-31. I dagsläget är de låga räntekostnaderna inte något 
större problem att hantera men dessa förutsättningar kommer inte att bestå i 
framtiden utan allt större del av driftbudgeten kommer att behöva använda 
för räntekostnader och avskrivningar när investeringsnivån är hög.

Självfinansieringsutrymmet för investeringsutrymmet motsvarar årets resultat 
+ avskrivningar, ca 65 mnkr för år 2021 när det gäller den skattefinansierade 
verksamheten. 

Reserver och speciella satsningar
För att möta oförutsedda kostnader och/eller förändrade förutsättningar 
finns ett behov av reserver. För 2020 har motsvarande 1 % av skatter o 
statsbidrag avsatts till oförutsett.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av budgetprocessen.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa 
planeringsförutsättningarna för arbetet med mål- och budget 2021-2023 i 
enlighet med tjänsteskrivelsen samt remittera förutsättningarna till 
nämnderna som ska inkomma med de utmaningar och möjligheter man ser 
för den kommande planperioden.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 januari 2020

Justerandes sign

§ 23 forts.

Nämnderna ska även i remissyttrandet ange sina investeringsbehov för 
perioden 2021-2023.
Nämnderna ska lämna sin remissyttranden senast den 27 mars 2020. Dessa 
yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna 
och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 
2020.301.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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 Mål KS 2020

KSAU dialog
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Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan göra det 
som är långsiktigt hållbart.

Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter 

Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen

God utbildning ges. Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är 
utgångspunkt för alla beslut och åtgärder som rör barn. 
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Delaktighet och egenmakt

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de 
kan påverka sin vardag.

Klimatet för näringsliv och företagsamhet i Tomelilla är 
attraktivt och konkurrenskraftigt

Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till 
egen försörjning underlättas.

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare
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Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras

Den upplevda tryggheten ökar. Tomelilla upplevs som en trygg kommun. 
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Socialdemokraternas förslag till mål för kommunstyrelsen

Hållbar utveckling

Förenkling leder till att fler kan göra det som är 
långsiktigt hållbart.

Använd de möjligheter som finns för att förenkla vardagen för kommuninvånarna.

God utbildning ges. Personalen ges god möjlighet till fortbildning/kunskapsökning.

Delaktighet och egenmakt

Delaktigheten i samhället ökar och invånarna 
upplever att de kan påverka sin vardag

Öka möjligheterna för dialog med kommuninvånarna.

Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Arbete med livskvalitet och folkhälsa förbättras.
Den upplevda tryggheten ökar. Tomelilla upplevs som en trygg kommun.
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt-
marie.borjesson@tomelilla.se

Tomelilla den 11 september 2020           Dnr KS 2020/153

Kommunfullmäktige

Tjänsteskrivelse Vision för Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Vision för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Ks 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande 
år. Med anledning av det har ett arbete att utarbeta en ny vision 
genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt innevarande år och 
har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en 
dialog om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i 
kommunfullmäktige, med dels en bakgrundsbeskrivning om vad som 
kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de olika förslag till 
vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. 

Därefter har ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till 
vision skett i förvaltningsledningen.

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med 
ett antal företag och enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida 
vision och vilka viktiga beståndsdelar de tycker den kan bestå av, vad de 
ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de agrara 
näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda 
som präglar både vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten 
av att involvera barn och ungdomar i arbete i den framtida visionens anda 
och om vår byggds styrka och särart.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår 
gemensamma innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.
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Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Inom ärendet föreslår förvaltningen även att Kommunfullmäktige fattar 
beslut om att i visionens anda utveckla en visionsfond med motsvarande 
200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de invånare, 
föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och 
förändra Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som 
uppmuntrar en “testanda”, men också förverkligandet av visioner och 
drömmar i vår kommun. 

Visionsfonden ska finnas för att vi tror att invånare och organisationer har 
motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot kommunens 
vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 
tkr för sitt projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i 
kommunen och utifrån hur nytt projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att 
projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på ett eller flera behov 
som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas 
och beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, 
föreningsrepresentanter och politiker i kommunen. 

Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat 
dokument, men ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, 
går till ett stipendium för en ung människa med anknytning till Tomelilla 
som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens riktning.

Ekonomiska konsekvenser
Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som 
berörs får sannolikt inga stora negativa ekonomiska konsekvenser, snarare 
tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta med, inte minst ur ett 
utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk 
satsning, som om den antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. 
Men den innebär också att kommunen stöder och uppmuntrar enskilda 
och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet
Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. 
Det kan göras på flera olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida 
arbetsformer och projekt med sikte på visionen. Det är också viktigt att 
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det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt 
utvecklingsarbete mot Tomelilla 2030 innebär troligen också att vi bidrar 
till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, även om man väljer 
att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten.

Miljöperspektivet
Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och 
gröna näringarna och ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver 
ha på Agenda 2030 och miljömässig hållbarhet.

Uppföljning
Visionen kommer att vara vägledande för Tomelilla kommuns arbete med 
mål, budget och en rad andra i högsta grad viktiga beslut. Visionen följs 
upp i varje årsredovisning, delårsbokslut, måldokument med mera.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommundirektör Britt-Marie Börjesson, 11 september 
2020.

Kommunledningskontoret

Britt-Marie Börjesson
Kommundirektör

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommundirektör Britt-Marie Börjesson
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Vision för Tomelilla kommun
Bakgrund

Tomelilla kommuns nuvarande vision gäller t.o.m. 2020, alltså innevarande år. Med anledning av 
det har ett arbete att utarbeta en ny vision genomförts. Arbetet har pågått sedan sent 2019 samt 
innevarande år och har fördelats på tre tillfällen där politiker och tjänstepersoner mötts i en dialog 
om framtagande och innehåll. Samt avslutats med ett seminarium i kommunfullmäktige, med dels 
en bakgrundsbeskrivning om vad som kännetecknar ett visionsarbete samt en redovisning av de 
olika förslag till vision som utarbetats vid de två föreliggande seminarierna. Därefter har 
ytterligare en kommunikativ bearbetning av förslaget till vision skett i förvaltningsledningen.

Så här har vi arbetat

Parallellt med den politiska processen har samtal och intervjuer skett med ett antal företag och 
enskilda i kommunen om hur de ser på en framtida vision och vilka viktiga beståndsdelar de 
tycker den kan bestå av, vad de ser som viktiga styrkeområden att arbeta vidare med. Där lyftes de 
agrara näringarna fram tillsammans med den kreativitet och entreprenörsanda som präglar både 
vår byggd och vårt näringsliv. Man belyste också vikten av att involvera barn och ungdomar i 
arbete i den framtida visionens anda och om vår byggds styrka och särart. 

Kommunen har en av kommunfullmäktige antagen geografisk varumärkesprofil som fokuserar på 
tre huvudrubriker, det kreativa, goda och naturliga Tomelilla. Det geografiska varumärket har tagit 
sitt avstamp i en passion för Tomelilla där vi på bred basis också utanför kommunen och i 
enkätform undersökt hur bilden av Tomelilla ser ut. Erfarenhet visar att bilden av en plats spelar 
roll, inte bara för stoltheten hos de som bor där, utan också för utvecklingsmöjligheterna hos 
företag, invånare och organisationer. Därför har detta breda underlag också ingått som ett 
bakgrundsmaterial i framtagandet av visionsförslaget.

Vi har via Sifos årliga målgruppsundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av ca 
45 000 personer per år, lärt oss om underliggande strukturer och segment kring hur befolkning i 
vårt område ser på sig själva och sin bygd. Undersökningen bygger på ett antal värderingar och 
påståenden som delar in Sveriges befolkning i olika segment genom beräkning av hur individer i 
de olika positionerna särskiljer sig eller liknar varandra avseende värderingar. Syftet var att bättre 
kunna förstå människors drivkrafter och motiv. Av undersökningen kan man utkristallisera två 
viktiga områden som kännetecknas av medvetenhet och djup samt trygghet och tradition. Under 
dessa båda rubriker finns drivkrafter som rättvisa och jämlikhet, öppenhet och tolerans, konst och 
kultur, delaktighet och gemenskap, ansvar och plikt, kunskap och engagemang, familj och 
solidaritet, hemkär och lojal, kontinuitet och tradition.
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Många organisationer utarbetar sitt visionsarbete utifrån klassiska kriterier som andel kvinnor och 
män, andel villaägare, socioekonomiska faktorer, storstads- eller landsbygdsbor etc. Det behöver 
inte vara fel, så länge det leder till ökad utveckling. Vi har valt ett bredare anslag och vill arbeta 
med en vision som uttrycker både särart och utveckling samtidigt som den tar sin utgångspunkt i 
det lokala, kulturella och historiska i vår kommun, därför har det varit viktigt att göra ett avstamp i 
dessa dimensioner.

Hur ska en vision utformas

Visionen ska vara en banbrytande mental bild av ett framtida önskvärt läge. Vitsen med begreppet 
”banbrytande” är att den ska fokusera på ett önskvärt läge som ger energi åt framtida arbetsformer 
och mål att sträva mot. Den ska sikta långt fram och mot en eftersträvansvärd utveckling av vår 
särart. Samtidigt kan vi också styra med hjälp av vår vision och den underlättar vårt 
beslutsfattande. 

Visionen ska alltså handla om ett framtida tillstånd som vi när vi tänker, utreder och beslutar 
framåt tar med oss i arbetet, fördelat per styrelse-, nämnds- och verksamhetsområde. Vi sätter helt 
enkelt in visionen i ett sammanhang för att undvika att vi ser enskilda händelser och mål separat, 
utan också ser visionen så att det blir en kontinuitet i vår väg mot målen. Då blir också vägen dit 
mer logisk. Det behöver inte vara svårare än så.
Själva poängen med visionen är med andra ord att den ska vägleda chefer och medarbetare i det 
dagliga arbetet och göra det på ett utmanande sätt. När vi i framtiden i samband med våra 
tertialuppföljningar berättar om hur arbetet fortlöper och alla vet hur det går i arbetet mot visionen, 
hur väl man har lyckats, hur mycket som är kvar att göra, ökar motivationen att fortsätta.

Grundprincipen är att göra det enkelt och integrerat i våra verksamhetssystem. Och egentligen är 
skillnaden inte så stor mot hur vi tänker privat – vilka drömmar har vi, hur vill vi leva om några 
år? 

Sammanfattningsvis ska en vision;

 Visa vägen framåt.
 Inte vara för tidsspecifik, eftersom formuleringen ska hålla över tid.
 Innehålla en formulering som lyfter fram vad som gör kommunen unik.
 Vara engagerande, stimulerande och motiverande för kommunen, dess näringsliv och 

besökare.
 Gärna tas fram av och i samverkan med nyckelpersoner, såväl internt som externt, 

eftersom visionen ska spegla organisationens själ och utvecklingspotential.
 Fungera både internt och externt.
 Inte vara så allmän, att den kunnat skrivas av eller fungera hos flera/flertalet kommuner.
 Vara kortfattad men inte vag.
 Vara tydlig och begriplig.
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 Vara ett destillat av – och lyfta fram – en nedbrytningsbar idé om kommunens utveckling, 
alltså idén om hur tjänster, produkter, tillväxt, livskvalitet m.m. kan förbättras.

 Kunna motivera.

Man kan även lägga till att en vision i sig inte är föremål för politiska ideologier, det är snarare 
vägen mot vision som kan uttryckas i form av olika politiska inriktningar och prioriteringar. 

Är vi i fas med vår omvärld och trendspanar vi bra?

Utvecklingstakten i dagens samhälle är hög och när det handlar om utveckling stöter vi ofta på 
ordet trend. Förvaltningen har valt att tolka kärnan i trendbegreppet som "förändring" eller hur 
samhället förändrar sig över tid. Det kan handla om mode, mat, kultur, design m.m. Men också om 
politik och ekonomi. Vissa av förändringarna blir bestående, medan andra är mera övergående och 
flyktiga. 

För att se en trend behöver vi ha en förmåga att förstå historien, beskriva vår nutid och bygga 
scenarion och se möjligheter för framtiden. Vi behöver hänga med och vara en del av vår samtid 
utifrån vad vi exempelvis;

 läst - informationsflödet idag är stort; det gäller därför att hitta de medier, tidningar, 
magasin, bloggar och hemsidor som bevakar området/områdena man är intresserad av att 
följa.

 sett och lyssnat till - på radio, på TV, föreläsningar etc. 
 upplevt då vi reser - nya intryck och nya upplevelser gör det möjligt att se skillnader. 
 frågat – genom ett brett enkätarbete och genom dialog med ett urval av invånare och 

företag. 

Vårt visionsarbete tar sin utgångspunkt ur Tomelillas historiska styrkor som kreativitet, dess 
näringar och kulturer. Det blir ganska tydligt att det finns en andel människor som söker sig till det 
hållbara, det gröna och till det kreativa. Det är alltså inom dess områden vi uppfattat att 
kommunens framtida vision bör ligga, samtidigt som den bör uttala en ambition om särart, spets 
och utveckling. 

Det blir också tydligt att den styrka och innovationskraft vi har inom vårt ganska mångfacetterade 
näringsliv och i de gröna näringarna förstärks av allt det som numera produceras och skrivs 
omkring hållbarhet, de agrara näringarna och den kreativitet som behövs i framtidens tillväxt- och 
bildningssamhälle. 

I det läge världen i skrivande stund är i, med en global pandemi, går det inte undvika att reflektera 
över vad framtiden kommer att innehålla då vi tagit oss ut på andra sidan. Vi har redan sett många 
områden där vi ”levlat” upp fortare än vad som troligen annars skulle ha skett. Gymnasieskolornas 
undervisningsform är ett exempel på en enormt snabb omställningsprocess som ur det offentligas 

87



   

perspektiv skulle kunna liknas vid andra samhällsprocesser och förändrade strukturer vi sett 
utanför offentlig sektor, exv AirBnbs, Teslas, GretaThunbergs och Me Too-rörelsernas snabba 
uppkomst och utveckling. 

Det finns en ganska stor sannolikhet att vi kommer att lära oss att på samma sätt ställa om och 
utveckla våra verksamheter i andra former och annat tempo än de traditionella, ett slags nytt 
folkbildningsperspektiv. Inte nödvändigtvis i de strukturer vi under efterkrigsåren såg 
folkbildningen utvecklas, däremot lärandet och folkbildningen som sådan, men på nya arenor som 
troligen kommer vara både digitala och innovativa i olika former acceleratorer. Om vi tillåter oss 
att för en stund vara lite mer visionära vore det oerhört spännande att reflektera över vad som 
skulle hända med våra barn och ungdomars syn på sin hemkommun om de under den närmaste 10-
årsperioden aktivt med ordinarie utbildningsmål som grund dessutom konsekvent tog sitt avstamp 
i visionen Tomelilla 2030?

Vision och slogans

Många organisationer och företag blandar ihop slogans med vision, det är inte samma sak. 

De är dessutom lätta att blanda ihop, så där gäller det att vara försiktig. Risken är annars i det 
praktiska arbetet att man inte får en naturlig koppling mellan vision och mål och att man inte gör 
sitt jobb på djupet, att visionen blir alldeles för allmängiltig. Då fyller den inte sin funktion.

Vision, ledarskap och implementering

Allt mer behövs ledare som är både pedagoger och retoriker, som kan presentera visionen så att 
folk begriper den och känner att den är viktig. Det är som regel lättare att styra organisationer 
utifrån siffror än utifrån begrepp. Men en formulering, i det här fallet kommunens vision, kan säga 
mer än siffror samtidigt som den behöver vara lätt att komma ihåg och kortfattad. 

Alltför många organisationer har visioner som är floskler. Vanligast är kanske formuleringar i stil 
med att ”kunden/invånaren ska vara central” eller att ”man ska bli bäst”. I en kommuns 
grunduppdrag ligger redan att ha ett invånar-, besöks- och näringslivsfokus. Men en vision 
behöver vara mer specifik än så. Visionsbilden ska hjälpa både ledare och medarbetare att sortera i 
den stora mängd information vi dagligen utsätts för och ger oss vägledning att ta rätt beslut. Sen 
har visionen en annan viktig funktion – att skapa kontinuitet. Då ser man också hur varje enskild 
händelse bildar en logisk händelsekedja så att man lättare kan välja bort det som inte är i linje med 
visionen och/eller våra mål. Den är alltså viktig för att undvika att upplevelsen av arbetet blir 
ryckigt – jag gör den här uppgiften just nu, men vad ska den leda till?  

Ledare och chefer har det yttersta ansvaret för att visionen levandegörs. Idag är det mycket att ta 
hänsyn till hela tiden, så om ledare inte håller visionen levande, i sig och bland sina medarbetare, 
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är risken stor att vi fattar felaktiga beslut. Därför brukar man också tala om en vision som en 
symbolisk ledstjärna. Uppkommer det en situation i organisationen kan du alltid ställa dig frågan 
om detta ligger i linje med vision och/eller mål och det vår politiska ledning uttalat? Är det 
strategiskt rätt att satsa på en viss aktivitet? 

Med andra ord – att arbeta med visionen innebär att arbeta med organisationskulturen, det är 
viktigt och får oss att arbeta åt samma håll.

Förslag om en visionsfond

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige fattar beslut om att i visionens anda utveckla en 
visionsfond med motsvarande 200 tkr per år fr.o.m. 2021. Syftet är att den ska rikta sig till de 
invånare, föreningar och företag som har stora och små idéer för att utveckla och förändra 
Tomelilla. Andemeningen är alltså att stödja modiga idéer som uppmuntrar en “testanda”, men 
också förverkligandet av visioner och drömmar i vår kommun. Visionsfonden ska finnas för att vi 
tror att invånare och organisationer har motivation och ambition att driva Tomelilla i riktning mot 
kommunens vision Tomelilla 2030. Från fonden kan man förslagsvis söka upp till 25 tkr för sitt 
projekt.

Alla projekt ska bedömas utifrån den potentiella samhällsnyttan i kommunen och utifrån hur nytt 
projektet är för Tomelilla. Vi ser gärna att projektidén engagerar en särskild grupp eller svarar på 
ett eller flera behov som finns i kommunen. Ansökningarna till visionsfonden bör bedömas och 
beslutas av en grupp som är sammansatt av näringsliv, föreningsrepresentanter och politiker i 
kommunen. Formerna för bedömningen av bidrag behöver utarbetas i ett separat dokument, men 
ett förslag är att en del av visionsfonden, kanske 10 tkr, går till ett stipendium för en ung människa 
med anknytning till Tomelilla som visat framfötterna inom forskning och har en idé i visionens 
anda.

Förslag till vision och devis

 I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.

Devis

 Tomelilla på Österlen; en kreativ, grön och hållbar bit av Skåne.

Ekonomiska konsekvenser
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Ett stringent visions- och efterföljande målarbete i de områden som berörs får sannolikt inga stora 
negativa ekonomiska konsekvenser, snarare tvärtom, det förtydligar vilka frågor vi ska arbeta 
med, inte minst ur ett utvecklings- och tillväxtperspektiv och kan därför leda till ett mer stringent 
ekonomiskt arbete. Förslaget om visionsfond innebär dock en ekonomisk satsning, som om den 
antas behöver prioriteras i budgetsammanhang. Men den innebär också att kommunen stöder och 
uppmuntrar enskilda och organisationer som har ett driv att arbeta med innovationer i vår 
kommun.

Barnperspektivet

Det är viktigt att barn och ungdomar involveras i arbetet med visionen. Det kan göras på flera 
olika sätt, i vårt ungdomsråd, men också i framtida arbetsformer och projekt med sikte på 
visionen. Det är också viktigt att det som görs i visionens andra har ett barnrättsligt perspektiv. Att 
involvera barn och ungdomar i ett framåtsyftande och visionärt utvecklingsarbete mot Tomelilla 
2030 innebär troligen också att vi bidrar till goda minnen av uppväxtkommunen. Det i sin tur, 
även om man väljer att flytta, studera på annan ort osv, kan leda till att man vill återvända 
och/eller etablera sig i hemorten. 

Miljöperspektivet

Visionen bidrar till att förstärka ambitionen att utveckla de kreativa och gröna näringarna och 
ligger därför mycket nära det fokus vi alla behöver ha på Agenda 2030 och miljömässig 
hållbarhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 57 Dnr VON 2020/39

Utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.

Ärendebeskrivning
På vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 13 maj och på vård och 
omsorgsnämndens sammanträde den 28 maj informerades om att Junicare 
AB försatts i konkurs. 

På vård och omsorgsnämndens sammanträde den 28 april 2019 beslutades 
följande:

Vård och omsorgsnämnden beslutar att gällande avtal för att utföra personlig 
assistans åt de som valt vård och omsorgsnämnden som utförare eller som 
ickevalsalternativ för personer som är ersättningsberättigade enligt SFB 11 
kap. förlängs med oförändrade villkor för perioden 2020-02-01 till och med 
2023-01-31.

Efter konkursen måste Tomelilla kommun antingen upphandla en ny 
entreprenör som ickevalsalternativ för personlig assistans eller erbjuda 
tjänsten genom att utföra den i egen regi. 

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott gav på sitt sammanträde den 13 
maj 2020 socialchef Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att 
enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att 
redovisa uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Socialchefens utredning är klar och slutsatsen är att det skulle vara 
fördelaktigt att använda upphandlingsformen LOV framför LOU. 

Eftersom kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 13 juni 2016 
beslutade att uppdra åt vård och omsorgsnämnden att genomföra 
anbudsupphandling enligt lag om offentlig upphandling (LOU) för utförande 
av personlig assistans med assistanstimmar/assistansersättning enligt 51 
kapitlet socialförsäkringsbalken och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) måste kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut för 
att det ska kunna vara möjligt för vård och omsorgsnämnden att genomföra 
upphandling enligt LOV.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att det medför några ekonomiska konsekvenser 
att föreslå kommunfullmäktige att ge vård och omsorgsnämnden i uppdrag 
att genomföra upphandling enligt LOV. Däremot skulle det med största 
sannolikhet bli betydligt dyrare att utföra tjänsten i egen regi. Enligt en kalkyl 
från beslutsunderlaget från 2016 beräknades att ett övertag till egenregi 
motsvarade en ökad årlig kostnad beräknat på sex brukare med mellan 705 - 
714  tkr, jämfört med att upphandla i enlighet med LOV.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv i detta läge av processen.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att genomföra upphandling enligt lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av personlig assistans i Tomelilla 
kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid:Von 2020.545.
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Genomlysning kommunens basansvar för Personlig assistans, utförd på 
uppdrag av Vonau, handlingsid: Von 2020.536

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Tidigare behandling
Kf § 86/2016 Utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun

Von § 34/2019 Förlängning av avtal med Juni Care AB avseende utförande 
av personlig assistans, handlingsid: Von 2019.255

Vonau § 27/2020 Dialoger och informationsärenden 2020-05-14: Vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott gav på dagens sammanträde socialchef 
Viweca Thoresson i uppdrag att utreda möjligheterna att enligt LOV (lagen 
om valfrihetssystem) upphandla en ny entreprenör och att redovisa 
uppdraget på arbetsutskottets sammanträde 2020-08-13.

Förslag till beslut under sammanträdet
Mona Nihlén (V) och Axel Olsson (S) föreslår att vård och omsorgsnämnden 
beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att utförande av personlig 
assistans i Tomelilla kommun ska ske i egen regi.

Marianne Åkerblad (M) föreslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, dvs att föreslå kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att 
genomföra upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för 
utförande av personlig assistans i Tomelilla kommun.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 57 forts

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
Marianne Åkerblads förslag.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Stöd och omsorg

Kompletterade information till vård och omsorgsnämnden 
2020-08-27

På arbetsutskottets sammanträde efterfrågades en förteckning på vilka assistansbolag som är 
verksamma i Tomelilla kommun. En lista på dessa har bifogats handlingarna. Sju av de drygt 20 
bolagen utför assistans åt mer än en assistansberättigad. 

Kommunfullmäktiges gällande beslut är att upphandling ska ske enligt LOU (lagen om offentlig 
upphandling). Nämnden kan nu välja att göra en direktupphandling och detta ärende går då inte 
vidare till kommunfullmäktige.

Då det idag inte finns några assistansberättigade som valt kommunen, eller som gjort ickeval är det 
mindre troligt att upphandlingen attraherar något assistansbolag. Kommunen har också fått ganska 
mycket kritik under åren från de assistansberättigade för de bolag som kommunen upphandlat enligt 
LOU. 

Lagen om valfrihet LOV har delvis växt fram som en kritik mot att stora företag tagit över mycket av 
omsorgen i LOU upphandlingar. Men den främsta anledningen är för att ge den enskilde möjlighet att 
välja verksamhet själv. LOV och LSS lagstiftningen påminner om varandra i den meningen att den 
enskilde själv väljer vem som ska utföra aktuell insats.  

Kommunen har ett basansvar som innebär att kommunen ska utföra personlig assistans och även 
tillhandahålla vikarier om andra utförare tillfälligt saknar personal. 

Simrishamns kommun har LOV sen flera år tillbaka och Skurups kommun har nyligen beslutat att 
införa LOV för kommunens basansvar för personlig assistans. Båda kommunerna har valt detta 
utifrån de svårigheter det innebär att hålla assistans i egen regi, att alltid ha en organisation redo att ta 
ett uppdrag och de kostnader som detta medför när det endast rör sig om enstaka assistansberättigade 
som väljer kommunen. 

Oavsett om man väljer direktupphandling eller LOV så är intresset från assistansbolagen lågt. Då 
ersättningen oftast är den samma som försäkringskassans schablonersättning ( fn 304 kr/tim) så finns 
det få incitament för att inordna sig kommunens kvalitetskrav och granskningar. Det är viktigt att ha i 
åtanke oavsett upphandlingsform. En ersättning som närmar sig kommunens kostnader för att 
bedriva assistans i egenregi kan motivera ett högre intresse.     
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 14 september 2020 Dnr KS 2020/159

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk 
förening

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) under år 2020 ska inbetala ett 
insatsbelopp om 2 200 tkr, det vill säga motsvarande erhållen återbetalning 
av förlagslån, samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen.

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 
belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.

att kommunstyrelsen för finansiering av kapitalinsatsen till Kommuninvest 
tilldelas investeringsanslag på 401 tkr år 2022, 1 300 tkr år 2023 samt 1 300 
tkr år 2024.

att finansieringen av dessa investeringsanslag för åren 2022-2024 hanteras 
i kommande budgetprocess

att kommunen ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 
(innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan

Ärendebeskrivning
I november 2010 upptog Kommuninvest Ekonomisk förening 
(Föreningen) förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. 
Tomelillas del av detta förlagslån uppgår till 2 200 tkr. Syftet var att efter 
finanskrisen höja nivån på kapital i Kommuninvest. Föreningen har därför 
använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån till helägda 
dotterbolaget Kommuninvest AB. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
AB inte längre inräknas in i kapitalbasen. Därmed finns inget skäl att ha 
kvar upplägget med förlagslån och återbetalning ska göras till 
medlemmarna.
Samtidigt behöver Kommuninvest AB de kommande åren tillföras nytt 
kapital. Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av 
stadgarna så att den obligatoriska medlemsinsatsen för kommunerna ska 
uppgå till 1 300 kr/invånare (regioner 260 kr/invånare). Samtliga 
medlemmar ska genom successiva årliga inbetalningar ha uppnått reglerad 
nivå vid utgången av 2024. Tabellen nedan visar de stadgereglerade 
nivåerna (till höger) samt effekterna för Tomelilla kommun.

År
Ingående 

insats Inbetalning
Utgående 

insats
Insatsnivå enl 

Kommuninv
Motsv 

kr/inv1

20201 11 706 300 2 200 000 13 906 300   
2021 13 906 300 0 13 906 300 13 007 000 1 000
2022 13 906 300 401 400 14 307 700 14 307 700 1 100
2023 14 307 700 1 300 700 15 608 400 15 608 400 1 200
2024 15 608 100 1 300 700 16 909 100 16 909 100 1 300
1 Inbetalning 2020 finansieras genom återbetalt förlagslån från Kommuninvest.

Medlemmarna kan påbörja sin insats genom att redan år 2020 till 
Kommuninvest återföra den erhållna återbetalningen av förlagslånet. 
Förvaltningens uppfattning är att Tomelilla kommun ska göra en sådan 
återföring. Effekten blir att ytterligare insats behöver ske först 2022 och då 
med ett lägre belopp än som annars skulle varit fallet.
Redogör för ärendet. Texten kan flyttas till beslutsdokumentet. De tre 
nedanstående rubrikerna ska alltid finnas med

Ekonomiska konsekvenser
Kommuninvests goda kreditvärdighet innebär goda förutsättningar för bra 
lånemöjligheter till lägre ränta än vad övriga marknaden erbjuder. 
Förutsättningar för att nyttja Kommuninvests tjänster är att Tomelilla 
kommun är medlem i föreningen.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Uppföljning
I samband med budgetprocessen för 2022-2024 följs ärendet upp.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-09-14
Information om kapitalisering, Kommuninvest, 2020-09-04
Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån, Kommuninvest

Kommunledningskontoret

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se

Svenska kommuner och regioner i samverkan

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1 Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag. 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen. 

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest.

 En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024. 

 En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar. 

 Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

2020-09-03
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.

 Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024. 

Insatskapital för kommuner År 
1000 kr/invånare 2021
1100 kr/invånare 2022
1200 kr/invånare 2023
1300 kr/invånare 2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:

Insatskapital för regioner År 
200 kr/invånare 2021
220 kr/invånare 2022
240 kr/invånare 2023
260 kr/invånare 2024

 Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

 Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör. 

Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade.

Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet.

Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.

Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.

I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital.
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 Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna. 

https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf 

3 Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser.

30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar. 

20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4 Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.

Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.

Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5 Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta.

Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8. 

Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Tomas Werngren Ulf Bengtsson
Verkställande direktör Styrelsens sekreterare
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Aktuell Insatsnivå Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300
Medlemsnamn Aktuell insats inkl

överinsats
Förlagslån Aktuell insats inkl.

överinsats och
förlagslån

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk
förlagslån

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700 28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600 2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900 11 369 200 7 969 200
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694 41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306 10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000 23 440 306 18 752 306
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700 19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600 512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900 7 801 200 4 413 200
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300 6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400 207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100 2 614 800 1 514 800
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900 13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200 638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300 5 452 400 3 364 400
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300 2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400 0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100 1 154 800 454 800
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600 6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800 8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200 2 593 600 1 305 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900 25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200 554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300 10 308 400 5 708 400
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100 11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800 723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700 4 447 600 2 947 600
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800 22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400 304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600 8 808 800 4 708 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400 9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200 0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800 3 822 400 1 734 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808 7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892 0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100 1 848 292 648 292
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900 2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200 0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300 980 400 380 400
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100 15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800 785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700 6 171 600 3 871 600
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300 27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400 0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100 11 154 800 5 266 800
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800 8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400 130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600 3 460 800 1 860 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600 26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800 118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200 10 637 600 5 437 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900 10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200 2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300 4 272 400 4 272 400
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500 50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000 3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500 20 286 000 13 786 000
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840 103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520 20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880 41 447 040 41 447 040
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900 88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200 3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300 35 560 400 20 972 400
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800 5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400 176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600 2 128 800 1 240 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500 12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000 525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500 5 050 000 3 050 000
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700 6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600 0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900 2 585 200 897 200
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000 17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000 586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000 6 972 000 4 072 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100 14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800 683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700 5 767 600 3 567 600
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100 4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800 359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700 1 919 600 1 319 600
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900 9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200 406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300 3 812 400 2 312 400
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010 2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690 0 3 308 400 523 390 0 3 584 100 799 090 99 090
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700 8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600 390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900 3 381 200 2 081 200
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200 28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600 5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400 11 323 200 11 323 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200 16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600 119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400 6 639 200 3 439 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052 9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848 49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700 3 451 648 1 851 648
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700 41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600 8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900 16 757 200 16 757 200
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560 98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680 2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920 39 495 360 22 195 360
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100 32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800 635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700 12 871 600 7 071 600
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300 5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400 129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100 2 258 800 1 258 800
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400 13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200 757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800 5 314 400 3 414 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100 42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800 2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700 17 179 600 11 579 600
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959 33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641 17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800 24 397 841 24 397 841
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998 58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002 3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000 22 547 002 15 047 002
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700 10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600 0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900 4 245 200 2 045 200
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000 21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000 130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000 8 460 000 4 360 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800 16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400 748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600 6 496 800 3 996 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100 11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800 175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700 4 551 600 2 451 600
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FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500 6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000 0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500 2 598 000 1 298 000
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600 10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800 0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200 4 009 600 1 909 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300 28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400 5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100 11 494 800 11 494 800
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983 11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517 2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500 6 684 517 4 984 517
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900 3 893 200 2 593 200
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500 8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000 289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500 3 578 000 2 078 000
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000 5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000 26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000 2 252 000 1 152 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100 5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800 0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700 2 091 600 991 600
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900 18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200 46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300 7 292 400 3 692 400
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080 96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240 7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560 38 660 480 27 160 480
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300 382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400 76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100 153 074 800 153 074 800
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000 13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000 16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000 5 232 000 2 632 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000 11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000 222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000 4 444 000 2 444 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219 11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381 3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800 8 461 581 5 861 581
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500 6 126 000 4 026 000
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400 15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200 0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800 6 238 400 2 950 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040 94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120 3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280 37 770 240 22 070 240
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000 15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000 596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000 6 168 000 3 680 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448 91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152 55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800 87 613 352 73 913 352
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900 9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200 0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300 3 932 400 1 732 400
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500 13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000 51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500 5 502 000 2 802 000
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500 15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000 717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500 6 034 000 3 734 000
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400 9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200 275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800 3 750 400 2 150 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700 8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600 108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900 3 593 200 1 905 200
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961 9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839 901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400 5 207 439 2 819 439
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200 101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600 2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400 40 539 200 23 251 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100 37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800 559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700 14 919 600 8 019 600
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200 13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600 0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400 5 495 200 2 607 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200 10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600 2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400 4 111 200 4 111 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600 20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800 218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200 8 013 600 4 225 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400 6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200 187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800 2 774 400 1 574 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600 10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800 0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200 4 089 600 1 789 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500 24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000 1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500 9 902 000 6 214 000
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900 36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200 3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300 14 516 400 10 316 400
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500 50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000 1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500 20 226 000 11 626 000
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490 26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710 18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600 27 073 110 23 773 110
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800 5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400 0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600 2 312 800 1 024 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300 14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400 585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100 5 970 800 3 570 800
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000 15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000 3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000 6 308 000 6 308 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800 5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400 0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600 2 028 800 828 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800 74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400 14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600 29 764 800 29 764 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200 124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600 4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400 49 859 200 28 959 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700 16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600 244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900 6 489 200 3 489 200
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400 64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200 1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800 25 870 400 14 370 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400 6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200 157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800 2 714 400 1 514 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000 32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000 1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000 12 932 000 7 532 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600 30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800 1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200 12 021 600 7 621 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200 64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600 4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400 25 739 200 17 639 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000 88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000 1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000 35 340 000 19 340 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875 34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625 8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500 19 481 625 15 181 625
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KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000 11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000 60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000 4 720 000 2 420 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500 9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000 0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500 3 918 000 1 918 000
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900 23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200 48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300 9 296 400 4 696 400
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800 17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400 3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600 6 984 800 6 984 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500 16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000 633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500 6 442 000 3 854 000
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100 18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800 0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700 7 343 600 3 143 600
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400 81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200 5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800 32 730 400 22 130 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600 24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800 622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200 9 645 600 5 445 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200 14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600 229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400 5 859 200 3 159 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400 21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200 2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800 8 406 400 6 206 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600 79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800 8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200 31 657 600 23 857 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100 8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800 453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700 3 307 600 2 107 600
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600 42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800 966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200 16 933 600 9 433 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533 31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967 25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500 32 146 967 32 146 967
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400 25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200 75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800 10 150 400 5 150 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900 23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200 856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300 9 512 400 5 612 400
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600 43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800 3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200 17 429 600 12 529 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600 5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800 132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200 2 265 600 1 265 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800 7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400 498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600 2 996 800 1 996 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800 15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400 350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600 6 100 800 3 400 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040 42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760 19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400 35 237 360 28 437 360
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400 8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200 51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800 3 302 400 1 702 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900 38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200 952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300 15 504 400 8 704 400
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200 13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600 0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400 5 271 200 2 571 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100 23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800 1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700 9 307 600 6 107 600
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240 142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720 28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680 57 061 440 57 061 440
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800 27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400 904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600 11 008 800 6 408 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300 19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400 305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100 7 610 800 4 110 800
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700 4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600 94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900 1 965 200 1 077 200
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400 22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200 2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800 9 178 400 6 678 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000 26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000 306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000 10 412 000 5 512 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200 76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600 5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400 30 435 200 20 847 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303 117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497 70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400 111 907 097 93 607 097
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300 12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400 0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100 4 870 800 2 382 800
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100 14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800 259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700 5 719 600 3 119 600
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100 9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800 0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700 3 987 600 1 987 600
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041 3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759 286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400 1 600 359 900 359
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500 24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000 143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500 9 686 000 4 986 000
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100 9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800 1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700 3 819 600 3 819 600
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300 33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400 1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100 13 554 800 7 854 800
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700 9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600 64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900 3 729 200 1 929 200
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200 26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600 1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400 10 571 200 7 171 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400 20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200 0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800 8 002 400 3 802 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700 42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600 480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900 17 161 200 9 061 200
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100 7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800 121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700 2 843 600 1 543 600
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700 10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600 548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900 4 097 200 2 597 200
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486 3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814 0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900 1 411 414 611 414
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500 64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000 12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500 25 786 000 25 786 000
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300 13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400 311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100 5 222 800 2 922 800
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200 14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600 599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400 5 799 200 3 499 200
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NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800 10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400 770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600 4 140 800 2 840 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700 5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600 260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900 2 321 200 1 421 200
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900 9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200 202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300 3 804 400 2 104 400
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500 7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000 117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500 2 834 000 1 534 000
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760 126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280 4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320 50 490 560 29 490 560
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100 58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800 11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700 23 467 600 23 467 600
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400 4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200 35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800 1 670 400 870 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600 19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800 342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200 7 885 600 4 285 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800 10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400 438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600 4 076 800 2 476 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200 53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600 10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400 21 403 200 21 403 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000 27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000 900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000 11 000 000 6 400 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900 30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200 90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300 12 180 400 6 180 400
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400 5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200 271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800 2 342 400 1 442 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900 13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200 118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300 5 212 400 2 724 400
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800 6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400 362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600 2 724 800 1 724 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600 15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800 1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200 6 021 600 4 021 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200 12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600 65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400 5 131 200 2 631 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900 26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200 960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300 10 520 400 6 220 400
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100 11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800 0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700 4 587 600 1 887 600
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900 11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200 110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300 4 620 400 2 420 400
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991 6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209 880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600 2 690 609 2 090 609
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400 37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200 7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800 14 926 400 14 926 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200 7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600 1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400 2 935 200 2 935 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600 42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800 2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200 16 873 600 10 973 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300 5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400 0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100 2 154 800 1 054 800
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700 58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600 3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900 23 201 200 15 401 200
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600 6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800 144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200 2 689 600 1 489 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900 28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200 544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300 11 288 400 6 188 400
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154 10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646 0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400 3 742 246 1 842 246
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500 21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000 585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500 8 770 000 4 970 000
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213 16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787 14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000 17 390 787 17 390 787
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700 37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600 2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900 15 133 200 10 145 200
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000 48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000 2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000 19 252 000 12 052 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500 19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000 313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500 7 626 000 4 126 000
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500 18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000 183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500 7 366 000 3 866 000
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900 18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200 454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300 7 484 400 4 196 400
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600 72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800 4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200 28 809 600 18 921 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900 4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200 186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300 1 772 400 1 072 400
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300 15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400 633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100 6 066 800 3 666 800
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500 53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000 10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500 21 422 000 21 422 000
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800 10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400 342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600 4 284 800 2 484 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400 19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200 0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800 7 910 400 3 710 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900 70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200 14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300 28 100 400 28 100 400
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900 74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200 14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300 29 616 400 29 616 400
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400 2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200 0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800 1 006 400 306 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400 9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200 0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800 3 602 400 1 702 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600 22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800 1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200 9 197 600 6 497 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500 25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000 555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500 10 110 000 5 610 000
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400 4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200 121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800 1 642 400 942 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500 5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000 0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500 2 382 000 1 082 000
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STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200 33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600 875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400 13 551 200 7 651 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600 12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800 638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200 5 077 600 3 177 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800 11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400 142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600 4 684 800 2 484 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000 46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000 9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000 18 444 000 18 444 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500 13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000 397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500 5 370 000 3 082 000
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200 9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600 0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400 3 967 200 1 767 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835 14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965 10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400 13 597 565 13 597 565
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800 20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400 1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600 8 184 800 5 584 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400 10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200 101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800 4 202 400 2 202 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600 15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800 0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200 6 133 600 2 845 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400 11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200 429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800 4 434 400 2 646 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000 11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000 220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000 4 440 000 2 440 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400 25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200 91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800 10 182 400 5 182 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800 14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400 480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600 5 760 800 3 360 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200 91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600 18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400 36 715 200 36 715 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000 17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000 432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000 6 864 000 3 864 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400 12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200 769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800 4 938 400 3 238 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600 10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800 2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200 4 345 600 4 345 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589 12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011 7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800 10 340 211 10 340 211
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500 20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000 661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500 8 098 000 4 710 000
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500 18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000 205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500 7 210 000 3 810 000
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200 12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600 0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400 4 879 200 2 379 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500 6 126 000 3 938 000
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300 13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400 401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100 5 202 800 3 002 800
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800 11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400 0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600 4 796 800 2 296 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437 7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063 736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500 3 661 063 2 161 063
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000 11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000 0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000 4 656 000 2 256 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400 18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200 0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800 7 366 400 3 666 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100 43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800 1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700 17 343 600 9 943 600
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100 56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800 4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700 22 771 600 16 083 600
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600 11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800 172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200 4 745 600 2 545 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300 46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400 9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100 18 470 800 18 470 800
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800 9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400 214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600 3 628 800 2 028 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300 53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400 4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100 21 406 800 15 218 800
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600 23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800 760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200 9 297 600 5 409 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360 113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080 10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520 45 476 160 33 476 160
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300 25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400 1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100 10 114 800 6 614 800
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400 41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200 8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800 16 726 400 16 726 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860 186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080 37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020 74 694 160 74 694 160
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800 9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400 244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600 3 688 800 2 088 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700 7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600 378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900 2 957 200 1 857 200
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800 13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400 174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600 5 348 800 2 848 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300 7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400 243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100 3 062 800 1 774 800
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100 31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800 6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700 12 787 600 12 787 600
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600 6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800 150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200 2 677 600 1 489 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300 15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400 3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100 6 238 800 6 238 800
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800 60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400 5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600 24 168 800 17 768 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555 12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745 3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900 7 981 345 5 981 345
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300 26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400 629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100 10 658 800 5 958 800
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500 6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000 161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500 2 722 000 1 522 000
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VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300 15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400 359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100 6 118 800 3 418 800
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700 5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600 0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900 2 153 200 965 200
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100 8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800 183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700 3 567 600 1 967 600
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100 11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800 717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700 4 435 600 2 935 600
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000 37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000 2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000 15 156 000 10 456 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400 8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200 23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800 3 446 400 1 746 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000 42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000 8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000 16 800 000 16 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324 34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676 17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000 24 500 676 24 500 676
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100 36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800 1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700 14 419 600 9 019 600
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963 86 970 000 0 0,00 95 667 000 0 0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000 14 026 037 0 -73 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000 3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000 0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000 1 464 000 564 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900 28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200 454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300 11 508 400 6 208 400
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400 12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200 2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800 4 930 400 4 930 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500 9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000 0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500 3 798 000 1 610 000
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500 10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000 1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500 4 222 000 3 622 000
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600 9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800 1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200 3 921 600 3 321 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425 2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975 234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200 1 493 775 793 775
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200 15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600 965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400 6 331 200 4 131 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300 11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400 207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100 4 614 800 2 514 800
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200 15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600 281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400 6 363 200 3 463 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800 7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400 10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600 2 820 800 1 420 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700 9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600 270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900 3 717 200 2 129 200
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900 8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200 0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300 3 268 400 1 568 400
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100 40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800 2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700 16 091 600 10 791 600
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700 12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600 584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900 5 169 200 3 169 200
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000 5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000 148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000 2 096 000 1 196 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960 132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880 12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720 52 837 760 38 649 760
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900 3 893 200 2 093 200
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200 55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600 449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400 22 099 200 11 499 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300 21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400 585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100 8 770 800 4 970 800
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800 14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400 420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600 5 640 800 3 240 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100 3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800 0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700 1 363 600 563 600
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700 4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600 32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900 1 841 200 953 200
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806 31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514 28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560 35 029 754 35 029 754
REGION KALMARLÄN 9 817 840,00 0 9 817 840 49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280 44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960 53 998 120 53 998 120
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040 56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120 11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280 22 482 240 22 482 240
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452 26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748 10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600 16 205 148 16 205 148
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880 56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640 0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160 22 453 280 5 765 280
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306 76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554 54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380 82 330 074 69 842 074
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380 54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640 0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660 21 975 280 10 475 280
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000 57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000 0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000 23 052 000 6 052 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730 57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310 26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320 62 634 590 38 334 590
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420 38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760 7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940 15 309 520 15 309 520
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465 50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995 34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180 54 618 715 44 918 715
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720 54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160 10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040 21 612 320 21 612 320
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540 52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120 380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780 20 936 240 10 848 240
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Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter 
avseende samråd Väg 11 Anklam-Tomelilla 

Sydöstra Skånes kommuner, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, avger här ett gemensamt 
yttrande för Väg 11 Anklam – Tomelilla.

Ärendebeskrivning 
Trafikverket region Syd planerar för anläggning och ombyggnad av väg 11 samt indragning av väg 
från allmänt underhåll. Trafikverket planerar att bygga om väg 11 till en mötesseparerad så kallad 
2+1 väg mellan Anklam och Tomelilla för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 

Väg 11 är en statlig väg som utgör en viktig regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar. 
Vägen löper tvärs över Skåne, från Malmö till Simrishamn, och passerar bland annat Staffanstorp, 
Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. 

Trafikverket har tidigare bedömt att väg 11 är i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder, 
bedömningen är delvis baserad på historik över olyckor på den aktuella sträckan, samt på 
uppföljning av olyckor på vägar med liknande utformning. Sammantaget finns ett behov av åtgärder 
för att förebygga framtida olyckor. 
Trafikverket planerar därför att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 
mellan Tomelilla och Anklam. Den befintliga vägen byggs om till en så kallad 2+1-väg med 
omkörningsfält och mötessepareras med mitträcke. Trafikverket planerar även att bygga en cykelväg 
för att binda samman Ramsåsa med Tomelilla (svampakorset). 

De åtgärder man planerar att genomföra omfattar sammanfattningsvis följande: 
• Gles 2+1 väg med omkörningsfält. 
• Nya busshållplatser med planskilda passager för gång- och cykeltrafik samt 

pendlarparkeringar anläggs vid Anklam respektive Röddinge. 
• Busshållplatsen vid infarten till Tomelillas tätort flyttas något längre åt nordväst, närmare 

Svampakorset. 
• Busshållplatsen vid Ramsåsa dras in och ersätts med en ny gång- och cykelväg in till 

hållplatsen vid Svampakorset. 
• Parallellt vägnät för att kompensera för de stängda utfarterna mot väg 11. Vägnätet ingår 

inte i vägplanen. 
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Sydöstra Skånes samarbetskommittés (SÖSK) synpunkter 

I den nya systemanalysen för Sydsverige fastställs att transportsystemet ska ge förutsättningar för en 
önskvärd regional utveckling i hela Sydsverige och samtidigt vara robust för att kunna möta 
samhällsförändringar. 
En inriktning som även bör gälla för sydöstra Skånes kommuner där en av de största utmaningarna 
är tillgängligheten till och från delregionen, en utmaning som beskrivs i rapporten ”Stråkstudier i 
sydöstra Skåne”, Sweco 2016. 
”Bristerna i tillgängligheten kommer av de långa restiderna mellan de sydöstra delarna av stråket 
Lund till Simrishamn. Sydöstra Skåne har tillsammans med delar av nordöstra Skåne den sämsta 
tillgängligheten till arbetsplatser inom 30 minuters restid (källa region Skåne).” 

Väg 11 utgör ett viktigt stråk för hela sydöstra Skåne och är utpekad som funktionellt prioriterat 
vägnät, prioriterat vägnät för gods samt regionalt stråk för kollektivtrafik, specifikt för det regionala 
superbusskonceptet (SKE5 Simrishamn – Tomelilla – Sjöbo - Lund). Vägen utgör en viktig regional 
öst-västlig förbindelse som binder samman Österlen med Malmö/Lund och Köpenhamn, samtidigt 
som den binder ihop kommunhuvudorterna Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn.  
Längs med hela stråket finns ett antal större företag och besöksmål som har behov av 
konkurrenskraftigt och tillgängligt transportsystem. Både personresor och godstrafik är viktiga för 
hela sydöstra Skånes hållbara tillväxt. 

I åtgärdsvalsstudien för väg 11 fastställdes fem övergripande mål; värna regional tillgänglighet längs 
väg 11, minimera negativ påverkan på lokal tillgänglighet, öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i 
korsningar för samtliga trafikanter, minimera påverkan på natur- och kulturvärden samt bidra till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. 

Att framtidssäkra infrastruktursatsningar utifrån samhällsutvecklingen kopplat till ökat behov av 
godstransporter och persontransporter är av stor betydelse och bör vara i fokus vid ombyggnation. 
Att säkerställa framkomligheten för samtliga trafikantgrupper samt att minska den negativa 
påverkan på verksamheter och näringsliv utmed sträckan bör prioriteras. Området kring 
sträckningen är landsbygd med ett aktivt lantbruk, vilket medför att antalet långsamtgående fordon 
är relativt många. 

I samrådsförslaget fastställs omkörningssträckorna till 16% respektive 24%, riktning nordväst mot 
Sjöbo 16% omkörningsfält och sydöst mot Tomelilla 24% omkörningsfält. Körfälten separeras med 
längsgående mittsträcken på hela sträckan från Anklam till svampakorset.
Med antalet långsamtgående fordon samt godstransporterna på sträckan kan lagt förslag på 16/24 
bidra till att sträckan blir en flaskhals för hela stråket Sjöbo – Tomelilla -Simrishamn.

Om inte nuvarande och framtida behov av tillräckliga omkörningsfiler är väl tilltagna, kommer de 
övergripande målen om att värna regional tillgänglighet samt bidra till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem att bli omöjliga att uppnå. 
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Samrådshandlingen fastställer att kortare restid mellan Sjöbo och Tomelilla bedöms uppfyllt i och 
med en högre referenshastighet, färre korsningar, ökade omkörningsmöjligheter samt en snabbare 
kollektivtrafik med färre hållplatser för på- och avstigning. 
SÖSK anser att denna bedömning kan ifrågasättas då omkörningsmöjligheterna idag i princip är 
obegränsade samt att antalet hållplatser enbart minskas med ett hållplatsläge. 
Att referenshastigheten ökar från 80 till 100km/h på skyltningen är uppenbart, men den reella 
hastigheten på sträckan är svårare att bedöma. Med färre antal omkörningsfiler och flera 
långsamtgående fordon på sträckan kan den reella hastigheten för sträckan minska. 

Effekterna av framtida transportbehov och samhällsförändringar är inte tillräckligt 
konsekvensbedömda, såsom ökat antal transporter från större transportintensiva företag har inte 
beaktats tillräckligt. 
För att framtidssäkra tillgängligheten i hela stråket behöver antalet omkörningsfiler vara väl tilltagna, 
detta för att undvika den framkomlighetsproblematik som har uppkommit mellan Sjöbo och Dalby 
med köbildning som följd. En förbättrad tillgänglighet och robusthet i stråket uppnås inte när 
köbildning uppstår i de mest intensiva pendlingstiderna. 

SÖSK anser att hela sträckan Malmö - Sjöbo - Tomelilla - Simrishamn behöver prioriteras tydligare 
utifrån tillgänglighet, trafiksäkerhet och kollektivtrafikens framkomlighet. 
Sammanfattningsvis ser SÖSK brister i det presenterade samrådsförslaget utifrån längden av 
omkörningssträckor som inte säkerställer behovet, vilket ger effekter i hela systemet och påverkar 
hela stråkets attraktivitet och tillgänglighet. 
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Läsanvisning 
Denna planbeskrivning innehåller följande delar: 

• Allra först återfinns en sammanfattning av projektet. 

• I kapitel 1 beskrivs projektet mer i detalj tillsammans med bakgrund, tidigare utredningar, 
mål och syfte. 

• I kapitel 2 beskrivs förutsättningarna utifrån ett antal olika perspektiv såsom exempelvis 
vägens funktion, trafik och användargrupper och miljö och hälsa. 

• I kapitel 3 beskrivs tidigare val av utformningen av utbyggnadsförslaget. I detta kapitel 
redovisas även skyddsåtgärder och försiktighetsmått. 

• I kapitel 4 beskrivs den föreslagna utbyggnadens konsekvenser för biltrafik och andra 
trafikslag, miljö och markanvändning. Även påverkan under byggskedet beskrivs. 

• I kapitel 5 presenteras en samlad bedömning av projektet, dess måluppfyllelse och 
konsekvenser för olika grupper. 

• I kapitel 6 presenteras planens överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden. 

• I kapitel 7 ges information om vilken mark som behöver tas i anspråk – permanent eller 
tillfälligt – och vad det innebär för den pågående markanvändningen. 

• I kapitel 8 beskrivs det fortsatta arbetet efter att vägplanen har vunnit laga kraft. 

• I kapitel 9 beskrivs hur projektet ska genomföras. Planens formella hantering, 
organisatoriska och fastighetsrättsliga åtgärder, erforderliga tillstånd och dispenser samt 
kostnader och finansiering redovisas. 

• Allra sist återfinns en förteckning över underlagsmaterial och källor. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och motiv för utbyggnaden 

Väg 11 är en statlig väg som utgör en viktig regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar. 
Vägen löper tvärs över Skåne, från Malmö till Simrishamn, och passerar bland annat Staffanstorp, 
Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Vägen är även en viktig pendlingsväg till arbetsplatser i 
regionen. 

Trafikverket har tidigare bedömt att väg 11 är i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
Bedömningen är baserad dels på historik över olyckor på den aktuella sträckan, dels på uppföljning 
av olyckor på vägar med liknande utformning. Sammantaget finns ett behov av åtgärder för att 
förebygga framtida olyckor. 

Trafikverket planerar därför att bygga om väg 11 för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 
mellan Tomelilla och Anklam. Den befintliga vägen byggs om till en så kallad 2+1-väg med 
omkörningsfält och mötessepareras med mitträcke. Trafikverket planerar även att bygga en cykelväg 
för att binda samman Ramsåsa och Svampakorset. Skånetrafiken avser att trafikera väg 11 med 
expressbuss, vilket medför behov av förändringar i den fysiska utformningen av busshållplatserna. 

Anläggningens utformning 

De åtgärder man planerar att genomföra omfattar sammanfattningsvis följande (se Figur 1): 

• Omkörningsfält förläggs till km 00+400–01+550, 03+750–04+700, 06+550–08+050 samt 
08+500–09+450 (i riktning från Anklam till Tomelilla). 

• Nya busshållplatser med planskilda passager för gång- och cykeltrafik samt 
pendlarparkeringar anläggs vid Anklam respektive Röddinge. 

• Busshållplatsen vid infarten till Tomelillas tätort flyttas något längre åt nordväst, närmare 
Svampakorset. 

• Busshållplatsen vid Ramsåsa dras in och ersätts med en ny gång- och cykelväg in till 
hållplatsen vid Svampakorset. Gång- och cykelvägen förläggs på den södra sidan av väg 11. 

• Eftersom ombyggnaden till 2+1-väg innebär att ett antal utfarter till väg 11 behöver stängas 
påverkas tillgängligheten för de som bor och verkar längs vägsträckan negativt. För att 
kompensera för detta ingår även planeringen av ett parallellt vägnät i projektet. Rent formellt 
ingår dock inte detta vägnät i vägplanen. 
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Figur 1. Utredningsområdet och planerade åtgärder. 

Byggskedet 

Den planerade byggtiden sträcker sig preliminärt mellan 2024 och 2026. Gång- och cykelpassagerna 
vid Anklam och Röddinge byggs på plats i två etapper för att vägtrafiken ska kunna vara igång i stort 
sett under hela byggnationen. Byggnationen planeras att utföras på ett sätt som stör trafiken minst 
samt är säkrast ur arbetsmiljösynpunkt. 

I vägprojekt kan påverkan upplevas som störst under byggtiden med exempelvis ökad byggtrafik i 
närområdet, ökade bullernivåer och ökade utsläpp till luft från arbetsmaskiner och lastbilar. I de 
flesta fall är emellertid de störningar som uppkommer av temporär karaktär och åtgärder ska vidtas 
för att i så hög grad som möjligt minska miljöpåverkan, bland annat genom de omfattande krav på 
entreprenörerna i upphandlingsskedet som Trafikverket ställer. 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

Skyddsåtgärder som föreslås i driftskedet inkluderar bullerskyddsåtgärder i form av såväl 
bullerskyddsskärmar (främst längs vägen eftersom ljuddämpningen är mer effektiv ju närmare 
bullerkällan skärmen placeras) som fasad- och uteplatsåtgärder. Dessa åtgärder redovisas på 
plankartan och blir därmed juridiskt bindande när vägplanen vinner laga kraft. 

I utredningsområdet förekommer även ett antal naturvärden som omfattas av bestämmelserna i 12 
kap. 6 § miljöbalken, artskydd, vattenverksamhet och strandskydd. Skyddsåtgärder som ska vidtas 
för att minimera negativ påverkan på dessa värden redovisas också på plankartan. 

Ett antal andra skyddsåtgärder och försiktighetsmått planeras, däribland kompensationsåtgärder 
såsom återplantering av träd, anläggning av faunapassager för medelstora och stora däggdjur, och 
upprättande av beredskapsplan för olyckshändelse med föroreningsutsläpp. Exakt omfattning och 
utbredning – inom angivet markanspråk – av dessa fastställs i nästkommande skeden. 
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Konsekvenser för miljö och lokalsamhälle 

Projektet bedöms stämma överens med och bidra till uppfyllelsen av såväl de transportpolitiska 
målen som flertalet av de nationella miljömålen. I de fall projektet inte bidrar till måluppfyllelse 
bedöms det inte heller motverka den. Sammantaget bedöms den föreslagna ombyggnaden ändå 
medföra små till lokalt måttliga miljökonsekvenser. Dessa inkluderar: 

• Nio objekt, två alléer och sju stenmurar, med generellt biotopskydd berörs. För poppelallén 
intill Svampabanan innebär utbyggnaden att fem av tolv träd kommer att behöva avverkas. 
En lägre buskridå föreslås som kompensationsåtgärd. Totalt cirka 100 meter stenmur berörs. 
Hälften kan bevaras genom att återuppbyggas när vägarbetena är klara medan den andra 
hälften läggs ut i anslutning till den resterande stenmurssträckan. 

• Naturvärdesmiljöer som omfattas av bestämmelserna i 12 kap. 6 § miljöbalken är bokskogen 
öster om Anklam, ett par lokaler med särskilt artrika ytterslänter där bland annat den 
fridlysta växten hedblomster förekommer, naturbetesmarkerna sydöst om Röddinge (på 
båda sidor om väg 11), samt Tryde å – inklusive ett mindre biflöde, cirka 200 meter väster 
om ån – med dess kringliggande strandskyddsområde och betesmarker med högre natur-
värden. 

• En något ökad barriäreffekt till följd av breddningen och stängningen av utfarter. För gång- 
och cykeltrafiken innebär dock projektet en minskad barriäreffekt – förutsättningarna att 
röra sig till fots och med cykel i landskapet och att nå målpunkter i området även utan bil 
ökar markant. 

• Ny busshållplats anläggs i den känsliga kulturmiljön i Röddinge. 

• Mittsepareringen försvårar avsevärt för Skåneledens passage. 

• Omkringliggande bostäder kommer att påverkas av buller. Med fastställda bullerskydds-
åtgärder kommer dock antalet fastigheter som exponeras för bullernivåer över gällande 
riktvärden endast öka ytterst marginellt. 

• Olycksrisken, och därmed även risken för spridning av föroreningar till följd av trafikolyckor, 
förväntas minska avsevärt efter att vägen byggts om. 

Konsekvenser för pågående markanvändning 

Tomelilla kommun har tre detaljplaner inom området, samtliga berör områden i anslutning till 
Svampakorset. På den norra sidan av väg 11 innebär den nya tillfartsvägen till den befintliga 
pendlarparkeringen att viss mark som är avsedd för allmän platsmark tas i anspråk. Detta kräver en 
anmälan om mindre avvikelse av Detaljplan för Svampakorset (betecknad S115) och att 
byggnadsnämnden tillstyrker en sådan. Även för Detaljplan för Svampabanan, Ramsåsa 46:1 m fl. 
(betecknad S119) krävs en anmälan om mindre avvikelse eftersom den planerade gång- och 
cykelvägen gör intrång. 

Ombyggnationen av väg 11 innebär breddning av olika delar av vägsträckan vilket medför intrång i 
intilliggande fastigheter. Intrång på befintlig fastighetsmark förekommer bland annat vid några av 
korsningarna på grund av breddning av den befintliga vägen samt av vissa befintliga anslutningar på 
grund av dimensionerande fordonstyper. 
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Lokal tillgänglighet för boende, verksamheter och näringsliv kompenseras med ett parallellt vägnät 
efter avstängning av befintliga anslutningar. Vid utformning av detta vägnät har samråd hållits med 
de markägare som påverkas av att ny väg förläggs på deras mark. 

Trafikverket får inte ta mer mark i anspråk än vad som behövs för väganläggningen och dess skötsel 
och byggande. Ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. I 
samtliga fall har alltså nyttan med det permanenta och tillfälliga markanspråket för byggandet vägts 
mot den olägenhet som intrånget innebär. 
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1 Beskrivning av projektet, dess bakgrund, ändamål 
och projektmål 

1.1 Bakgrund till projektet 
Väg 11 är en statlig väg som utgör en viktig regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar. 
Vägen löper tvärs över Skåne, från Malmö till Simrishamn, och passerar bland annat Staffanstorp, 
Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Vägen är en viktig pendlingsväg till arbetsplatser i regionen. 

På den aktuella vägsträckan (se Figur 2) mellan Anklam, söder om Sjöbo, och Tomelilla har väg 11 ett 
körfält i vardera riktningen utan mittseparering. Sidoräcken förekommer på delar av sträckan men 
viltstängsel saknas. Bredden på vägen varierar mellan 9 och 10 meter. Hastighetsgränsen är 
80 km/tim med undantag för cirkulationsplatsen Svampakorset in mot Tomelilla där hastigheten är 
begränsad till 70 km/tim. Utmed vägsträckan ligger orterna Röddinge och Ramsåsa. 

 

Figur 2. Utredningsområdet. 

Målpunkterna är koncentrerade till Svampakorset i korsningen mellan väg 11 och väg 19 där det 
bland annat ligger en bensinstation och motorbanan Svampabanan. Strax söder om korsningen ligger 
Tosselilla sommarland. Längs sträckan finns lokala näringsidkare såsom ett B&B, en gårdsbutik och 
försäljning av trädgårdsmöbler, men inga större målpunkter. Årsmedeldygnstrafiken är cirka 4 700 
fordon/dygn (Trafikverket u.å.). 

Den aktuella vägsträckan är olycksdrabbad. I statistiken dominerar singelolyckor följt av 
upphinnandeolyckor och avsvängnings- och mötesolyckor. Även trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter är bristfällig eftersom vägen och vägrenen är smala och trafiken håller en hög hastighet. 
Trafikverket bedömer att väg 11 är i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bedömningen är dels 
baserad på olyckor som har inträffat på den aktuella vägsträckan och dels på uppföljning av 
olycksstatistik från vägar med liknande eller motsvarande utformning. 
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Region Skåne och Trafikverket samverkar kring genomförandet av den plan som kallas för regional 
transportinfrastrukturplan. I Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029 (Region 
Skåne 2018) pekas åtgärder på riksväg 11 ut som prioriterade under planperioden. Prioriteringen 
baseras på vägsträckans betydelse för regional person-, gods- och kollektivtrafik i kombination med 
de brister som har konstaterats avseende trafiksäkerhet. 

1.2 Beskrivning av projektet 
Väg 11 ska byggas om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och 
Tomelilla, en cirka 11 km lång sträcka. Den befintliga vägen ska utformas som en så kallad gles 2+1-
väg. Detta innebär att den ska mötessepareras genom att utökas med ett omkörningsfält på mellan 15 
och 35 procent av den totala sträckans längd. Efter ombyggnaden ska referenshastigheten vara 
100 km/tim. 

Ombyggnaden till 2+1-väg innebär att ett antal utfarter kommer att behöva stängas av, vilket kräver 
omfattande kompensationsåtgärder för att säkerställa tillgängligheten för de som bor och verkar i 
området. Därför sker, parallellt med planeringen av ombyggnad av väg 11, ett arbete med att utarbeta 
ett förslag på utformning av ett parallellt vägnät. 

Vidare avser Skånetrafiken att trafikera väg 11 med så kallad superbuss, ett regionalt express-
busskoncept. I projektet ingår därför även ombyggnad av tre busshållplatser, i Anklam, Röddinge och 
Svampakorset, till så kallade superbusshållplatser. I anslutning till hållplatserna i Anklam och 
Röddinge ska planskilda passager anläggas för oskyddade trafikanter och hållplatserna ska 
kompletteras med pendlarparkering. 

Den tredje hållplatsen ska förläggas på den östra sidan av Svampakorset. Eftersom den befintliga 
busshållplatsen i Ramsåsa dras in ingår även byggandet av en gång- och cykelväg som ska binda 
samman Ramsåsa med Svampakorset. Cykelvägen inkluderar en ny bro som ska anläggas över Tryde 
å. 

Under 2018 togs ett samrådsunderlag fram (Trafikverket 2018a) som ett första steg i Trafikverkets 
arbete med att ta fram en ny vägplan för den aktuella sträckan. Samrådsunderlaget låg till grund för 
Länsstyrelsens beslut om att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (Länsstyrelsen 
Skåne 2018). Planläggningen befinner sig efter detta nu i skedet Samrådshandling (se Figur 3). 

1.3 Planläggningsprocessen 
Ett vägprojekt ska planeras enligt en särskild planläggningsprocess (se Figur 3) vilken regleras i 
väglagen (1971:948), men även styrs av plan- och bygglagen (2010:900) samt miljöbalken 
(1998:808), och slutligen leder fram till en vägplan. 
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Figur 3. Illustration över planläggningsprocessen, vilken används för såväl väg- som järnvägsprojekt. 

I planläggningsprocessen utreds var och hur den aktuella vägen ska byggas. I början av 
planläggningen tar Trafikverket fram ett samrådsunderlag som beskriver hur projektet kan komma 
att påverka miljön. Länsstyrelsen beslutar efter genomfört samråd om huruvida projektet kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram till 
vägplanen. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs projektets miljöpåverkan och lämpliga 
försiktighets- och skyddsåtgärder föreslås. Om projekt inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan tas istället en så kallad miljöbeskrivning fram och inkluderas i vägplanen. 

Samråd är en viktig del under hela planläggningsprocessen. Det innebär att Trafikverket för en dialog 
med andra myndigheter, organisationer, berörd allmänhet och de enskilda som antas bli särskilt 
berörda. Synpunkterna som kommer in under samråden sammanställs i en samrådsredogörelse. 

Vägplanen kungörs och hålls tillgänglig för granskning så att de som berörs kan lämna synpunkter 
innan planen färdigställs. Därefter följer det slutliga skedet, fastställelse av vägplanen, då lokalisering 
och utformning är fastlagda i detalj. När planen sedan är fastställd följer en överklagandetid innan 
planen vinner laga kraft. Först efter detta kan Trafikverket påbörja arbetet med att bygga vägen. 

1.4 Tidigare utredningar och beslut 

1.4.1 Åtgärdsvalsstudier 

Inför det aktuella projektet har tre stycken åtgärdsvalsstudier genomförts, samt en bakomliggande så 
kallad stråkstudie avseende Region Skånes superbusskoncept. Samtliga dessa utredningar 
genomfördes i mitten av 2010-talet. 

Infrastruktur för Superbuss Lund/Malmö–Sjöbo–Simrishamn – Stråkstudie för regional Superbuss 

År 2014 utfördes en studie av stråket mellan Lund/Malmö, Sjöbo och Simrishamn (Trivector 2014) i 
syfte att fungera som underlag för kommande åtgärdsvalsstudier av Svampakorset respektive 
väg 11/väg 19. I stråkstudien föreslogs en anpassning av Svampakorset för att ge busslinjen prioritet 
samt att busshållplatserna i Anklam, Röddinge och Ramsåsa skulle dras in. 

Efter samråd med de berörda kommunerna har det dock beslutats att hållplatserna i Anklam och 
Röddinge ska kvarstå på grund av avsaknad av parallell kollektivtrafik i området. För boende i 
Ramsåsa anläggs parallellt med väg 11 en cirka 1,5 km lång gång- och cykelväg som ansluter till 
busshållplatsen i Svampakorset. 
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Stråkstudien drar även slutsatsen att cirkulationsplatsen i Svampakorset behöver anpassas för att ge 
busslinjen prioritet. 

Åtgärdsvalsstudie – Cirkulationsplatser på landsbygd 

Utredningen av Svampakorset följdes upp i en åtgärdsvalsstudie av cirkulationsplatser på landsbygd 
(Trafikverket 2017). För att komma tillrätta med säsongsvis köbildning föreslås i studien åtgärder i 
form av att: 

• cirkulationsplatsen utformas delvis överkörbar 

• busskörfält etableras fram till den befintlig cirkulationsplatsen 

• cirkulationsplatsen utformas genomkörbar 

• hållplatsen förläggs väster om cirkulationsplatsen 

Alternativet som förordats i det vidare arbetet är att etablera separata busskörfält. På så sätt ges 
prioritet in i korsningen vilket minskar risken för att bussen fastnar i köer samtidigt som kurvradien 
förbättras med en ökad komfort för passagerarna som resultat. 

Åtgärdsvalsstudie – Riksväg 11 Anklam – Svampakorset (väg 11/väg 19) 

Avseende väg 11 utfördes 2015–2016 en åtgärdsvalsstudie (Trafikverket 2016) i syfte att utreda 
åtgärder som ökar trafiksäkerheten och säkerställer vägsträckans krav på tillgänglighet för olika 
trafikantgrupper. 

Rekommendationerna som studien resulterade i var att: 

• Bygga om till mötesfri väg på hela den aktuella vägsträckan, med nödfickor för att möjliggöra 
för långsamma fordon att svänga av vägen och släppa förbi bakomvarande trafik. 

• Utforma vägsträckan som gles 2+1-väg. 

• Bredda vägen på delar av sträckan. 

• Stänga mindre korsningar och leda om trafiken till samlade korsningspunkter. 

• Anlägga en ny gång - och cykelväg parallellt med väg 11 på sträckan Ramsåsa–Svampakorset. 

• Anlägga planskilda passager för oskyddade trafikanter vid busshållplatser. 

• Möjliggöra införandet av Skånetrafikens regionala superbusskoncept. 

Åtgärder som i studien avfärdades på grund av sämre måluppfyllnad, eller för att de skulle bli 
orimligt dyra att genomföra var att: 

• Sänka hastighetsgränsen. 

• Bygga hela vägsträckan som 2+1-väg. 
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• Anlägga en ny gång- och cykelväg parallellt med väg 11 på sträckan Sjöbo Ora–Ramsåsa. 

• Anordna stängsling och viltpassager i syfte att styra viltrörelser. 

• Sätta upp fler hastighetskameror. 

Åtgärdsvalsstudie cykel – Tomelilla kommun: Tomelilla–Ramsåsa/Brösarp–Eljaröd 

För sträckan Tomelilla–Ramsåsa är syftet med utredningen att möjliggöra pendling mellan Ramsåsa 
och Tomelilla samt att skapa bättre möjligheter för motions- och turismcykling. I åtgärdsvalsstudien 
(Trafikverket 2015a) föreslås att en separerad gång- och cykelbana anläggs mellan Ramsåsas östra 
infart och Svampakorset. Vid Svampakorset ska gång- och cykelbanan ansluta till befintlig gång- och 
cykelväg mellan Svampakorset och Tryde. På grund av fler korsningspunkter med väg 11 på den norra 
sidan av vägen rekommenderas att gång- och cykelvägen förläggs på den södra sidan. 

1.4.2 Samrådsunderlag och övriga underlag 

Som ett första steg i planläggningsprocessen av aktuell ombyggnad av väg 11, sträckan Anklam–
Tomelilla, utarbetades under 2018 ett samrådsunderlag (Trafikverket 2018a). I detta beskrivs 
översiktligt projektet samt dess förutsättningar, konsekvenser och det fortsatta planeringsarbetet. 
Samråd hölls under sommaren 2018 och samrådsunderlaget skickades in till Länsstyrelsen Skåne 
under hösten 2018.  

Parallellt med det pågående projekteringsarbetet genomförs bland annat en geoteknisk 
fältundersökning, naturvärdesinventering (Trafikverket 2019a), landskapsanalys (Trafikverket 
2019b) och en kulturarvsanalys (Trafikverket 2020a) i syfte att fördjupa kunskapen om områdets 
förutsättningar. 

Även andra aspekter, såsom påverkan av buller, markintrång och barriäreffekter studeras och utreds 
grundligt för att säkerställa att påverkan på miljö och hälsa blir så liten som möjligt. 

1.4.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen Skåne har, baserat på redovisningen i samrådsunderlaget, beslutat att det aktuella 
projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan (Länsstyrelsen Skåne 2018). 

Beslutet om betydande miljöpåverkan innebär att samråd krävs med en utökad samrådskrets som 
omfattar statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda. 
Vidare ska även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram, vilken ska godkännas av länsstyrelsen. 

I beslutet om betydande miljöpåverkan framför Länsstyrelsen Skåne ett antal synpunkter och 
förutsättningar som beaktats i det fortsatta projekteringsarbetet. 

1.5 Vägplanens avgränsningar 
Utredningsområdet sträcker sig från Anklam i nordväst till Svampakorset strax utanför Tomelilla 
tätort i sydöst (se Figur 4). I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för projektet (Trafik-
verket 2020b) används utöver begreppet utredningsområde även två andra begrepp för den 
geografiska avgränsningen, utbyggnadsalternativ respektive influensområde. Utbyggnads-
alternativet avser den mark som tas i anspråk av väganläggningen medan influensområdet motsvarar 
det närområde som på ett eller annat sätt påverkas av föreslagna åtgärder. Influensområdet låter sig 
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inte redovisas med en exakt geografisk gräns eftersom det ser olika ut beroende på vilken aspekt som 
avses. 

 

Figur 4. Utredningsområdet. 

Det parallella vägnätet som ska utredas för att säkerställa tillgängligheten för lokalsamhället ingår 
inte i vägplanen. I länsstyrelsens yttrande avseende beslutet om att projektet kan antas medföra en 
betydande påverkan (Länsstyrelsen Skåne 2018) påpekas dock att parallellvägnätet kan antas 
innebära ett relativt stort markanspråk på framför allt jordbruksmark, vilket är ett nationellt intresse. 
Länsstyrelsen anser därför att parallellvägnätets lokalisering och eventuella påverkan bör beskrivas i 
det fortsatta arbetet. 

1.6 Ändamål och projektmål 
Ändamålet med transportinfrastrukturprojekt brukar definieras av det övergripande syftet med att 
utföra helheten av åtgärderna i planen. Därutöver tillkommer ett antal projektmål som beskriver vad 
som ska utföras för att ändamålet ska uppnås. 

I alla projekt är Trafikverkets intention att ha en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningar för att 
säkerställa en effektiv drift och ett underhållsvänligt samt kostnadseffektivt väg- och järnvägssystem. 
Detta innebär att underhåll av och felavhjälpning på den färdiga anläggningen ska kunna utföras på 
ett effektivt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt riktigt sätt. För att säkerställa kostnadseffektivitet 
kan enkla och standardiserade lösningar väljas när de uppfyller efterfrågad funktion. 

Alla förändringar i form av ny- och reinvesteringar ska utföras med målsättningen att minimera 
livscykelkostnader och att minska energianvändning och koldioxidutsläpp i ett livscykelperspektiv. 

126



16 
 

1.6.1 Ändamål 

Ändamålet, det vill säga det övergripande syftet, med detta projekt är att öka trafiksäkerheten längs 
väg 11 och i dess korsningar för alla trafikanter samt att förbättra framkomligheten genom att värna 
regional tillgänglighet längs väg 11 och samtidigt ha lokal tillgänglighet i åtanke. Åtgärderna som ska 
utföras ska därutöver inverka minimalt på natur- och kulturvärden och bidra till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem. 

1.6.2 Projektmål 

Projektmålen i sin helhet redovisas i Figur 5. 

Projektmålen för Väg 11 Anklam–Tomelilla 

• Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i dess korsningar för samtliga trafikslag. 

• Ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för boende och näringsliv genom att där 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt optimera utformning av ett parallellt 
vägnät. 

• Minimera påverkan på natur- och kulturvärden i de fall dessa påverkas negativt 
genom att föreslå genomförbara skyddsåtgärder. 

• Korta restiden mellan Sjöbo och Tomelilla. 

• Minimera de negativa effekterna av indragningen av busshållplatsen i Ramsåsa. 

• Förbättra förutsättningarna för resande med kollektivtrafik i Anklam, Röddinge 
och Tomelilla genom att säkerställa förutsättningarna för införande av nytt 
koncept för SkåneExpressen. 

Figur 5. Projektmålen. 

1.7 Bakomliggande mål 

1.7.1 De nationella transportpolitiska målen 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet (Närings-
departementet 2008). Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål om tillgänglighet och 
ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa (se Figur 6). 
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Figur 6. De nationella transportpolitiska målen (Näringsdepartementet 2008). 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet 
ska vara jämställt och svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov på ett likvärdigt sätt. 

Hänsynsmålet anger att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att 
ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska vidare bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås samt 
till ökad hälsa. 

1.7.2 Miljömål, allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 

De nationella miljökvalitetsmålen 

De svenska miljökvalitetsmålen finns definierade i regeringens proposition Svenska miljömål - för ett 
effektivare miljöarbete (Miljö- och energidepartementet 2009). Det övergripande miljöpolitiska 
målet, det så kallade generationsmålet, är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att de genomförda lösningarna orsakat ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Riksdagen har med utgångspunkt i detta antagit 16 miljökvalitetsmål vilka är formulerade utifrån den 
miljöpåverkan naturen antas tåla (se Figur 7). Målen ska definiera det tillstånd för miljön som miljö-
arbetet ska sträva mot. Miljökvalitetsmålen är en grundläggande utgångspunkt för miljöarbetet på 
nationell, regional och lokal nivå. De nationella mål som bedöms vara relevanta för detta projekt är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Ett rikt odlingslandskap 
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• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Figur 7. De nationella miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket u.å.). Illustratör: Tobias Flygar. 

Regionala och lokala mål 

Skåne har ett flertal stora utmaningar som måste bemästras för att vända de negativa trenderna i vår 
miljö. I länsstyrelsens aktuella åtgärdsprogram för miljömålen (Länsstyrelsen Skåne 2016) har fem 
utmaningar identifierats som särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne: 

• Hållbara transporter i Skåne 

• Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag 

• Hushållning med Skånes mark och vattenresurser 

• Skydd av Skånes natur- och kulturvärden 

• Hållbar konsumtion i Skåne. 

Mål och strategier för hållbara transporter och trafikslagsfördelning återfinns även i den regionala 
transportinfrastrukturplanen (Region Skåne 2018). 

Sjöbo kommun har i dagsläget inget styrdokument med lokala miljömål medan Tomelilla kommun 
dels har ett miljömålsdokument baserat på de regionala målen (Tomelilla kommun 2013), och dels 
ett handlingsprogram med kommunala åtgärder för att nå målen (Tomelilla kommun 2015). I 
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programmet lyfts sex stycken utmaningar fram som de största för kommunens miljöarbete. Utöver de 
fem som länsstyrelsen lyfter fram inkluderas även kunskapsspridning och inspiration bland de 
största utmaningarna. Mål och åtgärder som denna vägplan får en avgörande inverkan på rör främst 
utmaningarna 

• Hållbara transporter – kollektivtrafikresandet och andelen kollektivtrafik ska ökas genom 
utveckling av till exempel restider, komfort, linjenät, hållplatser, framkomlighet, bussfiler 

• Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser – väsentliga samhällsintressen ska 
tillgodoses vid exploatering av åkermark 

• Skydd av natur- och kulturvärden – exploatering medges inte i värdefulla miljöer 

Miljöbalken 

Miljöbalken (1998:808) är en samling lagar och bestämmelser som syftar till att främja en hållbar 
utveckling för att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en god och hälsosam 
miljö. De delar som är centrala i processen med att ta fram en vägplan är: 

• De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. där skälighetsregeln är central för skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått – nyttan ska bedömas och jämföras med kostnaderna 

• De grundläggande och särskilda hushållningsreglerna i 3 och 4 kap. som reglerar 
användningen av mark- och vattenområden och avvägningen mellan motstående intressen 

• Föreskrifterna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. som anger vilka förorenings- eller 
störningsnivåer som människor, miljö och natur får utsättas för (i Figur 8 anges vilka 
miljökvalitetsnormer som är aktuella för detta projekt) 

Miljökvalitetsnormer för Väg 11 Anklam–Tomelilla 

• Normer för ytvatten enligt vattenförvaltningsförordning (2004:660) 

• Normer för utomhusluft enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) 

Figur 8. Miljökvalitetsnormer som ska efterlevas i projektet. 

Projektets måluppfyllelse beskrivs i kapitel 5. Där ges även en samlad bedömning där de nationella 
målen beaktas. Kapitel 6 redogör för hur miljöbalkens bestämmelser tagits i beaktande. 
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2 Förutsättningar 

2.1 Vägens funktion och standard 
Väg 11 är utpekat som riksintresse för väg och är en del av det funktionellt prioriterade vägnät som 
Trafikverket pekat ut som viktigast för nationell och regional tillgänglighet (se Figur 9). Detta 
används som underlag vid bland annat prioritering av åtgärder. 

 

Figur 9. Vägnätet i Skåne (Region Skåne 2018). 

Inom utredningsområdet saknar vägen mötesseparering. Hastighetsgränsen är 80 km/tim, 
undantaget cirkulationsplatsen Svampakorset in mot Tomelilla där hastigheten är begränsad till 
70 km/tim. Sidoräcken förekommer på vissa delar av sträckan, viltstängsel saknas dock helt. 
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2.2 Trafik och användargrupper 
Väg 11 används av många olika typer av trafikanter – mopeder, bilar, jordbruksmaskiner, bussar och 
även till viss del cyklister och fotgängare ska samsas om utrymmet. På sträckan mellan Anklam och 
Tomelilla är årsmedeldygnstrafiken, det vill säga det antal fordon som i genomsnitt passerar per dygn 
beräknat på ett år, cirka 4 700 fordon (Trafikverket u.å.). Omkring 13 procent av trafiken utgörs av 
tung trafik. Denna andel är relativt hög, vilket till stor del beror på att vägen omges av odlingsland-
skap och att det därför förekommer en hel del transporter kopplade till det jordbruk som bedrivs. 

Av de anslutande vägarna har Stora Vanstadsvägen den högsta årsmedeldygnstrafiken med 1980 
fordon/dygn. Motsvarande siffror för Eriksdalsvägen och Röddinge byaväg (länsväg 986 i Figur 10) 
är 200 respektive 110. För Tomelillavägen – som ansluter söderifrån till väg 11 mellan Röddinge och 
Ramsåsa (länsväg 990) – och vägen som ansluter till Ramsåsa (länsväg 1562) är årsmedeldygns-
trafiken 90 respektive 70 fordon. 

 

Figur 10. Omkringliggande vägar (Trafikverket 2019b). 

Med hjälp av Trafikverkets trafikuppräkningstal (Trafikverket 2018b) har det prognostiserade 
trafikflödet för den aktuella vägsträckan år 2045 beräknats till cirka 7 000 fordon per årsmedeldygn, 
varav omkring 14 procent utgörs av tung trafik. 

Sträckan trafikeras av kollektivtrafik i form av SkåneExpressen 5, Skånetrafikens expressbusslinje 
mellan Lund och Simrishamn som längs med utredningssträckan har hållplatser i Anklam, Röddinge, 
Ramsåsa samt vid Svampakorset. Busshållplatserna har vardera två hållplatslägen, ett i varje 
färdriktning, och består av en bussficka samt en enklare variant av hållplatsform. 

Vägsträckan som är under utredning fungerar i dagsläget främst som en genomfartsväg med större 
målpunkter i anslutning till Tomelilla samt utanför utredningsområdet (se Figur 11). Västerut leder 
vägen till större samhällen och tätorter såsom Sjöbo, Lund och Malmö. I sydöst återfinns Tomelilla, 
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med Tosselilla sommarland i nära anslutning till utredningsområdet, samt öster därom Simrishamn 
med flera målpunkter på Österlen och längs kusten. 

Längs sträckan finns byarna Anklam, Röddinge och Ramsåsa, samt spridd bostadsbebyggelse och 
lantbruk. Där finns även mindre målpunkter som exempelvis gårdsbutiker, camping, en 
brukshundsklubb, café och galleri samt rekreationsområden (Trafikverket 2019b). 

 

Figur 11. Målpunkter utmed vägsträckan. 

Längs vägsträckan finns 9 stycken korsningar där statliga vägar ansluter och cirka 35 stycken där 
enskilda vägar ansluter till väg 11 (se Figur 10). Därutöver finns ett antal anslutningar till 
jordbruksmark samt enskilda fastigheter. 

Att ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för boende och näringsliv är av största vikt och därför 
utförs en studie av det befintliga vägnätet med rörelsemönster och kopplingar i detta projekt. Särskilt 
kritiska anslutningar identifieras och resultatet ligger till grund för ett förslag på hur ett parallellt 
vägnät kan utformas. 

2.3 Lokalsamhälle och regional utveckling 
Väg 11 utgör en viktig regional länk mellan Skånes sydvästra och sydöstra delar. Den aktuella 
vägsträckan återfinns i Tomelilla respektive Sjöbo kommun. Tomelilla kommun har idag cirka 13 500 
invånare medan Sjöbo kommun har knappt 20 000 invånare, varav cirka 8 000 bor i Sjöbo tätort. I 
det aktuella utredningsområdet är andelen boende utanför tätorterna Sjöbo och Tomelilla 44 
procent, vilket är en hög siffra som motsvarar 16 invånare per kvadratkilometer (Trafikverket 2019b). 
I den siffran inkluderas även Röddinge, Ramsåsa och andra småbyar. 
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En relativt stor andel av befolkningen pendlar till arbetsplatser utanför respektive kommun. 
Utpendlingen från Tomelilla var 2018 cirka 3 100 personer och inpendlingen cirka 2 000 personer 
(SCB u.å.). För Sjöbo är motsvarande siffror drygt 2 200 inpendlande och cirka 5 200 utpendlande. 
Cirka 75 procent av dessa transporter sker med bil (Region Skåne 2019). 

2.3.1 Översiktsplanering 

Såväl Sjöbo som Tomelilla kommun uttrycker i gällande översiktsplaner (Sjöbo kommun 2009; 
Tomelilla kommun 2019) målsättningar om att öka befolkningsantalet i respektive kommun, samt 
om att bibehålla en levande landsbygd. De betonar även kopplingen mellan dessa mål å ena sidan, 
och behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetspendling till orter med fler arbetstillfällen 
såsom Malmö och Lund å andra sidan. Såväl effektivitet och trafiksäkerhet för alla slags trafikanter 
som goda kollektivtrafikförbindelser lyfts som viktiga aspekter i detta hänseende. Sjöbo kommun 
lyfter specifikt att man verkar för en ombyggnad av väg 11 på sträckan Anklam–Tomelilla till 2+1-väg, 
samt för nya gång- och cykelstråk i samband med en ombyggnad. 

Ingen omfattande utbyggnad av bebyggelse planeras i direkt anslutning till den aktuella vägsträckan. 
Tomelilla kommun pekar särskilt ut att hänsyn till riksintresset för väg 11 ska tas vid exploatering och 
utveckling i dess närhet. Båda kommunerna planerar dock för förtätning med fler boende i 
tätorterna, vilket troligen skulle medföra ökade trafikmängder på väg 11. 

Tomelilla kommun betonar i sin översiktsplan behovet av att grundligt utreda hur införandet av 
superbusskonceptet, med bland annat färre antal stopp, kommer att påverka tillgängligheten på 
landsbygden samt möjliga alternativ för att kompensera indragna hållplatser. 

Sjöbo kommun lyfter i översiktsplanen stora bullerfria områden som ett värde inom kommunen 
vilket bör värnas med hänsyn till människors livsmiljöer och möjlighet till rekreation. 

2.3.2 Infrastrukturplanering 

I Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029 (Region Skåne 2018) pekas åtgärder på 
riksväg 11 ut som prioriterade under planperioden. Prioriteringen baseras på vägsträckans betydelse 
för regional person- gods- och kollektivtrafik i kombination med de brister som konstaterats 
avseende trafiksäkerhet. 

Även brister i det regionala superbusskonceptet pekas ut i planen. SkåneExpressen 5, Skånetrafikens 
expressbusslinje mellan Lund och Simrishamn, är inkluderad bland prioriterade brister att utreda. 
Region Skåne och Trafikverket har ingått en överenskommelse om samverkan kring införandet av det 
regionala superbusskonceptet (Region Skåne 2015). Det övergripande målet är att etablera ett 
kollektivtrafiksystem med så hög attraktivitet och med sådana strukturbildande och tillväxtskapande 
egenskaper att det kan åstadkomma en positiv utveckling även i områden där resandeunderlaget i 
nuläget inte är tillräckligt starkt för att kunna motivera en investering i spårbunden trafik. 

Konceptet innebär bland annat färre men mer påkostade busstationer, infrastrukturåtgärder som 
prioriterar bussens framkomlighet och ökar komforten samt välfungerande och säkra bytespunkter. 
En annan viktig del av superbusskonceptet är långsiktighet i linjedragningen vilket ska säkerställa att 
resenärerna kan lita på att bussen kommer att köra samma sträcka lång tid framöver. 

Trafikverket har påbörjat planeringen av Simrishamnsbanan som ska binda ihop Simrishamn och 
Malmö med järnväg. Projektet är dock vilande sedan 2015 eftersom det inte togs upp i Nationell plan 
för transportsystemet 2014–2025 (Trafikverket 2014a) och inte heller ingår i den nationella planen 
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för 2018–2029 (Näringsdepartementet 2018). Innan planeringen avbröts hade en korridor för 
sträckningen, belägen norr om väg 11, valts. 

2.4 Närområdets värden 

2.4.1 Stad och landskap 

Den aktuella sträckan av väg 11 löper igenom ett böljande mosaikartat, odlat backlandskap. Höjden 
över havet varierar mellan 50 och 150 meter. Landskapet karaktäriseras av stora och medelstora 
odlingsmarker med inslag av mindre gräs- och skogsmarker och bryts av mindre element som sten-
murar och trädrader. Bebyggelse förekommer främst i form av spridda byar och gårdar. 

Landskapet ligger i en övergångszon mellan de skånska åsarna och ett mer låglänt odlingslandskap i 
sydöst. Karaktärsförändringar i området sker därmed gradvis från mer böljande och mindre 
landskapsrum till lägre, mindre backiga och öppnare landskap söderut, vilket gör att landskapstypens 
gränser är vaga i området. 

Väg 11 har genom tiderna förändrats och blivit allt mer uträtad. Bevarade element kring vägen, såsom 
vägvisarstenar, milstenar och stenvalvsbron vid Tryde å, upplevs mer som enskilda objekt än som ett 
sammanhang. Dessa objekt berättar dock i sig om ett äldre vägnät med lång historia. 

Bebyggelse 

Byarna Röddinge och Ramsåsa ligger på den södra sidan av vägen, på en något lägre nivå än väg 11. 
Båda byarna är ovanligt väl bevarade och läsbara genom sin tydliga karaktär av sockencentrum och 
sina täta och levande bykärnor. Miljön i dessa områden är därför särskilt känslig för förändringar 
som innebär att historiska samband bryts eller att nya dominerande element tillförs. 

Övrig bebyggelse i form av spridda hus och gårdar förekommer ofta belägna på höjder och omgivna 
av grönska. Främst norr om väg 11 förekommer bebyggelse så nära vägen att det direkt kan komma 
att påverka förutsättningarna för vägens utbyggnad. Längs stora delar av vägsträckan finns 
fastigheter, övervägande jordbruksmark, som breder ut sig på båda sidor av vägen (se Figur 12). 
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Figur 12. Fastigheter med gränser som sträcker sig på båda sidor om väg 11. De olika färgerna avser endast att 
förtydliga gränserna. 

Karaktärsområden 

Längs med utredningssträckan har tre olika karaktärsområden identifierats (se Figur 13):  

• Det halvöppna kuperade landskapet vid Sjöbo Ora 

• Det kuperade jordbrukslandskapet kring Röddinge och Ramsåsa med den omgärdande 
naturmiljön vid Fyledalen och Tryde å 

• Semiurbant verksamhetsområde kring Svampakorset 
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Figur 13. Karaktärsområden längs sträckan. 

Det halvöppna kuperade landskapet vid Sjöbo Ora präglas av övergången från de mer skogiga 
delarna norrut mot Sjöbo och det agrara landskapet längre söderut. Den tydliga upplevelse av 
förändring som denna övergång innebär ses som ett betydande element att bevara. Inom detta 
område passerar även Skåneleden över väg 11, idag utan någon särskilt anlagd passage. 

Det kuperade jordbrukslandskapet kring Röddinge och Ramsåsa med den omgärdande 
naturmiljön vid Fyledalen och Tryde å är det karaktärsområde som utgör den största delen av 
utredningsområdet. I detta område förekommer mindre andel skog än längre västerut i utrednings-
området. Istället återfinns här flera mindre landskapselement, såsom skogsridåer, alléer och 
trädrader, vilket medför att landskapet här består av flera medelstora rum och är av en något mer 
öppen karaktär. Som mest öppet är landskapet mellan byarna Röddinge och Ramsåsa. 

I delar av detta område återfinns bostäder nära väg 11, vilka har denna väg som enda anslutning till 
omgivande vägnät. Här finns även lokala målpunkter såsom lantbruk, bed and breakfast, gårds-
butiker och Ramsåsastallet, vilka tillsammans är en del av den levande landsbygden. Området är 
således känsligt för planerna för 2+1-väg och stängning av utfarter, som kan försämra förutsätt-
ningarna för rörelse i området. Flera av de lokala målpunkterna längs sträckan ligger dock relativt 
samlat på den norra sidan av vägen, strax väster om Ramsåsa, vilket kan möjliggöra en 
samlokalisering av anslutningspunkt till vägen eller ett parallellt vägnät. 

Inom det semiurbana verksamhetsområdet kring Svampakorset övergår odlingslandskapet till ett 
utkantsområde då man närmar sig Tomelilla tätort. Här finns en pendlingsparkering och verksam-
heter såsom motorbanan Svampabanan, en camping, bensinstation samt annan extern handel. Inom 
detta område ligger bebyggelse och verksamheter delvis mycket nära väg 11 och kan därigenom 
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påverka förutsättningarna för utbyggnad av vägen. Detta område är dock mindre känsligt för den 
landskapsbildsförändring som utbyggnaden av väg 11 medför eftersom det redan idag är starkt 
påverkat av infrastrukturen och de verksamheter som bedrivs. 

Landskapsbildsskydd 

Längs sträckan återfinns även tre områden för landskapsbildsskydd (se Figur 14), ett skydd som 
syftar till att bevara upplevelsevärden i landskapet. Begreppet finns inte längre med i miljöbalken 
men bestämmelserna gäller så länge länsstyrelsen inte beslutar annorlunda. 

Norr om väg 11 och över korsningen i Anklam ligger det första området, Sjöbo Ora. Söder om väg 11, 
mellan den sydöstra anslutningen till Röddinge och korsningen med Tomelillavägen vid Slagarp, 
ligger en del av det andra området, Fyledalen. Mellan den sydöstra anslutningen till Ramsåsa och 
motorbanan Svampabanan söder om väg 11 ligger en del av det tredje området, även det benämnt 
Fyledalen. 

Alla tre områden har föreskrifter om arbeten som inte får utföras utan länsstyrelsens godkännande, 
bland annat att uppföra helt ny byggnad, utföra schaktning eller fyllnad, anordna tillfälliga upplag 
(utom tillfälliga sådana för jordbrukets eller skogsbrukets behov) och att kalavverka lövskog. 

 

Figur 14. Landskapsbildsskydd. 
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2.4.2 Kulturmiljö 

Utredningsområdet utgörs till stora delar av ett odlingslandskap präglat av 1800-talets skiften, med 
större odlingsenheter brutna av trädridåer och betesmarker och där bebyggelsen övervägande består 
av ensamliggande gårdar. I den nordvästra delen av området ligger Sjöbo Ora, ett skogsområde som 
utgjort en medeltida allmänning. 

Söder om utredningskorridoren löper Fyleån i Fyledalen längs med korridoren i nordväst-sydostlig 
riktning. Vattendraget har inneburit goda förutsättningar för fiske, transporter och jordbruk i dalen 
långt tillbaka i tiden. 

Inom utredningsområdet saknas riksintressen för kulturmiljövård, byggnadsminnen och statliga 
kulturreservat. Däremot finns regionalt värdefulla kulturmiljöer och en hel del fornlämningar längs 
sträckan (se Figur 15).  

 

Figur 15. Kulturmiljövärden längs sträckan. 

Känsligast för förändring avseende kulturhistoriska värden är övergången mellan Orans skog och det 
öppna odlingslandskapet, samt byarna Ramsåsa och Röddinge med omgivningar. 

Övergången till Orans landskap ger ett tydligt intryck av att man passerar mellan två landskapsrum 
med olika berättelser och bakgrund. Byarna i sig har stora kulturhistoriska värden och lång plats-
kontinuitet. Bykärnorna har behållit sitt utseende även efter de stora jordskiftena och har kvar 
karaktären som sockencentra, inte minst genom de tidigmedeltida kyrkorna. 

Byarna med omgivning är regionalt värdefulla kulturmiljöer och ingår i länsstyrelsens och 
kommunernas kulturmiljöprogram (Länsstyrelsen Skåne u.å.; Länsstyrelsen Skåne 2006; Sjöbo 
kommun 1993; Tomelilla kommun 2002). Sockenkyrkorna i respektive by ingår även i 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (Riksantikvarieämbetet u.å.). 
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De hittills kända förhistoriska lämningarna, boplatser och gravar, är huvudsakligen koncentrerade 
till byarnas närområden, vilket ytterligare förstärker den mycket långa platskontinuiteten, och 
berättar dessutom att det sannolikt finns betydande arkeologiska värden dolda under dagens 
markyta. 

2.4.3 Naturmiljö 

Inom ramen för naturvärdesinventeringen har totalt 157 naturvärdesobjekt identifierats, varav 12 
bedömdes till naturvärdesklass 2, högt naturvärde och 29 till naturvärdesklass 3, påtagligt 
naturvärde. Naturvärdesobjektens naturvärde baserades på en kombination av biotopvärden och 
artvärden.  

Vid ett par ställen längs vägsträckan finns särskilt artrika ytterslänter, bland annat där hedblomster 
växer. Hedblomster förekommer vid tre lokaler längs vägsträckan, vid nordöstra sidan av vägen till 
Floen, nordöst om vägen vid Yxnabjär och sydöst om Svampakorset (se Figur 16). 

 

Figur 16. Tre lokaler med fynd av hedblomster längs sträckan mellan Anklam och Tomelilla. 

Den aktuella vägsträckan löper inte genom några formellt skyddade områden, däremot finns tre 
naturreservat samt ett Natura 2000-område i vägens närområde (se Figur 17). Söder om vägen ligger 
Fyledalens naturreservat, som sträcker sig längs Fyleåns dalgång. Som närmast ligger det cirka 150 
meter från väg 11. Merparten av Fyledalen är även avsatt som Natura 2000-område enligt EU:s art- 
och habitatdirektiv. Avståndet mellan vägen och Natura 2000-området är som närmast drygt 400 
meter. 
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Kronoskogens naturreservat ligger söder om vägen längs i öster, som närmast cirka 100 meter från 
väg 11. Nordöst om Svampakorset ligger Tryde naturreservat som är beläget drygt 100 meter från den 
aktuella vägsträckan. Dessa naturreservat bedöms inte påverkas av planerad åtgärd. 

 

Figur 17. Naturmiljövärden längs sträckan och i dess närhet. 

Landskapet längs den aktuella vägsträckan består i huvudsak av ett intensivt brukat jordbruks-
landskap. Detta är en relativt enformig och artfattig naturmiljö, vilket gör att den diversitet som 
skapas av inslag som betesmarker, skogar och mindre biotoper såsom vägkanter, stenmurar och 
odlingsrösen är av stor betydelse för variation och biologisk mångfald, på både lokal och regional 
nivå. 

Inom projektet förekommer ett antal objekt som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 
miljöbalken. Inom inventeringsområdet påträffades tjugofem stenmurar, sju alléer, fem odlingsrösen 
och en åkerholme. Majoriteten av stenmurarna utgör gränser mellan större åkermarker. Flera av 
stenmurarna är i dåligt skick, inte sällan övervuxna med högörter, gräs och buskar. Alléerna består 
alla av medelåldriga eller yngre träd. Ett odlingsröse utgörs av äldre kulturlämning med delvis 
mossklädda stenblock. Resterande fyra rösen har mer sentida pålagda stenar. Oavsett biotopskydds-
objektens ålder och kvalitet utgör de viktiga småbiotoper som skapar variation och refuger för djur 
och växter i det öppna jordbrukslandskapet. 

2.4.4 Rekreation och friluftsliv 

I landskapet mellan Sjöbo och Tomelilla tätorter finns flera möjligheter till olika typer av rekreation 
och friluftsliv i form av bland annat vandringsleder, ridning, dressinåkning, motorbana och ett 
sommarland. 

Tryde å rinner genom jordbruksslätten i öst-västlig riktning norr om Tomelilla tätort. Den har en 
tydlig dalgång med dramatisk topografi och stora natur- och kulturvärden. Dalgången har stor 
potential för friluftsliv och kan binda ihop östra Tomelillas naturområden med Fyledalen. 
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Kronoskogen ligger i anslutning till dalgången väster om Svampabanan. Området är beläget nordväst 
om Tomelilla tätort och nås via väg 19. Riksintressens, naturreservats och Skåneledens utbredning 
framgår av Figur 18. 

 

Figur 18. Riksintressen och naturreservat. 

Strandskyddet är ett generellt skydd som regleras i 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken och som gäller i hela 
landet. Tryde å som passerar under väg 11 mellan Ramsåsa och Svampakorset omfattas av 
strandskydd. 

2.5 Boendemiljö och hälsa 

2.5.1 Buller 

Längs sträckan ligger ett flertal bostäder mycket nära väg 11 och många fastigheter har även 
direktutfart till denna. Dagens förhållanden med förhållandevis mycket trafik och det korta avståndet 
till bostäderna medför att ett flertal bostäder har bullernivåer långt över riktvärdena. 

Buller från trafik anges med två mått, ekvivalent och maximal ljudnivå. Den ekvivalenta ljudnivån 
representerar ljudet som ett medelvärde över dygnet och den maximala ljudnivån motsvarar ljudet 
för en enskild händelse, till exempel en lastbilspassage. 

Buller från vägtrafik har olika ingående bullerbidrag. Det handlar bland annat om buller från 
motorer, vindpåverkan av fordonet samt buller från kontakten mellan hjul och vägbeläggning. Det 
sistnämnda är den mest väsentlig bullerkällan för alla typer av vägfordon vid hastigheter över 
40 km/tim. Däckkvaliteten och vägbeläggningens typ samt skick har därför stor betydelse för den 
totala ljudnivån. Motorbuller har betydelse främst vid hastigheter under 30–40 km/tim för 
personbilar samt under 55–60 km/tim för tunga fordon. 
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Vägtrafikbuller varierar med trafiken, hastigheten, vädret och årstiden samt sammansättningen av 
tunga fordon och personbilar. För vägar med mycket trafik upplevs bullret mer konstant jämfört med 
mindre trafikerade vägar. Regn och en stor andel fordon med dubbdäck innebär högre ljudnivåer 
från trafiken jämfört med vid torrt väglag respektive med friktions- eller sommardäck. 

Väg- och järnvägsanläggningar ska utföras så att störningar från buller inte överskrider Trafikverkets 
angivna riktvärden (TDOK 2014:1021). För detta projekt gäller riktvärdena för nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av infrastruktur och det är enbart kategorin bostäder som är aktuell, inga övriga 
känsliga verksamheter eller områden berörs av ombyggnaden. Följande riktvärden gäller: 

• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus 

• 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus nattetid  

• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 

• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

• 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

För att få ett begrepp om innebörden av dessa riktvärden ges en översikt av ljudnivåer för olika 
situationer i Figur 19. 

 

Figur 19. Översikt av ljudnivåer för olika situationer och ljudkällor. 

 

 

 

143



33 
 

2.5.2 Vibrationer 

Problem med vibrationskomfort i närliggande byggnader orsakas i första hand av tung trafik. 
Resulterande vibrationsnivåer är i hög grad beroende av faktorer som vägbanans skick, fordonets 
hastighet och tyngd samt aktuella markförhållanden. Risken för olägenheter på grund av vibrationer i 
byggnader är störst i de fall byggnaden och vägbanan är byggda på lös jord, särskilt mjuk lera, och 
när körbanan är ojämn. 

Vid genomförda mätningar i bostäder längs med väg 11 var uppmätta vibrationsnivåer, orsakade av 
förbipasserande trafik, väl under gällande gränsvärde för komfortvibrationer i bostäder (i enlighet 
med TDOK 2014:1021). 

2.5.3 Luft 

Den aktuella vägsträckan har en relativt låg trafikering, kombinerad med stora öppna och vind-
exponerade miljöer som skapar relativt goda förutsättningarna för spridning av de föroreningar som 
uppstår. Detta gör att sannolikheten att miljökvalitetsnormerna för luft skulle överskridas i området 
är mycket låg. 

2.5.4 Risk och säkerhet 

Begreppet risk har olika innebörd beroende på sammanhang. I samband med riskanalyser brukar 
risk uttryckas som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, antingen som individrisk eller 
samhällsrisk. 

Människor som bor och vistas i vägens omgivning kan bli utsatta för risk vid en farligt godsolycka. 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de kan 
skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport. 

När det gäller natur- och vattenresurser är skyddsobjekten vattendrag i vägens närhet, våtmarker och 
andra områden längs sträckan samt isälvsavlagringar i anslutning till befintlig väg och ny 
vägsträckning. 

Transporter med risk för läckage av farligt gods och läckage av drivmedel från tunga fordons 
drivmedelstankar utgör riskobjekt. Sannolikheten för en vägtrafikolycka med tungt fordon och 
sannolikheten för en olycka med utsläpp av farligt gods beräknas för nuläget, nollalternativet (det vill 
säga den förväntade utvecklingen av rådande förhållanden om vägsträckan inte byggs ut) och 
utbyggnadsalternativet. 

2.6 Mark och vatten 

2.6.1 Grundvatten 

Fyra grundvattenförekomster finns längs vägsträckan. Figur 20 visar utbredningen av två av dessa, 
Eriksdal och Tryde-Trydeeke. 
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Figur 20. Grundvattenförekomster i utredningsområdet. 

Eriksdals grundvattenförekomst löper parallellt med vägen på dess södra sida utan att korsa väg 11. 
Tryde-Trydeeke korsar vägen öster om Tryde å. Förekomsten bedöms ha mycket goda eller utmärka 
uttagsmöjligheter (VISS u.å.). Sydöst om Svampakorset, utanför utredningsområdet, återfinns 
Tomelilla vattenskyddsområde inom denna vattenförekomst. 

De andra två grundvattenförekomsterna är Sjöbos huvudvattentäkt, vars vattenskyddsområde 
sträcker sig längs väg 11 från Sjöbo fram till Anklam, samt Röddinge vattentäkt som visas i Figur 21. 
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Figur 21. Röddinge vattentäkt. 

Byarna Röddinge och Eriksdal förses med dricksvatten från Röddinge vattentäkt. Denna saknar i 
dagsläget vattenskyddsområde men en förstudie till inrättande av skyddsområde har utförts och av 
figuren framgår var primär respektive sekundär zon förläggs. 

Två uttagsbrunnar är placerade i den primära zonens södra del närmast Fyledalen, cirka 1 km från 
väg 11. Grundvattennivåmätningar saknas i området så bedömning av tillrinningsområdets 
avgränsning baseras på topografin. Generellt strömmar grundvattnet från norr till söder. 

2.6.2 Ytvatten 

Inom det aktuella utredningsområdet för väg 11 förekommer inga vattenskyddsområden som berör 
ytvatten. Det ytvatten som förekommer är Tryde å, vilken är en del av vattenförekomsten Nybroån 
som inte utgör någon vattenresurs. 

Avrinningsområden och vattendrag redovisas i Figur 22. 
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Figur 22. Avrinningsområden och vattendrag. Utdrag ur SMHI:s vattenwebb (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut u.å.). 

2.6.3 Risk för översvämning 

Dräneringsförhållandena är gynnsamma längs stora delar av vägsträckan eftersom jordarter med hög 
genomsläpplighet, låga grundvattennivåer och en väg placerad på bank i en relativt flack profillinje 
dominerar. Det befintliga avvattningssystemet utgörs dessutom av vägavrinning med infiltration i 
slänt eller kringliggande mark. 

2.6.4 Mark 

Med förorenade områden avses markområden som är så förorenade att människors hälsa eller miljön 
kan påverkas negativt. I förbindelse med nya infrastrukturprojekt är det viktigt att undersöka 
eventuella risker med byggnation i närheten av förorenade områden. 

En översiktlig inventering av nuvarande och tidigare miljöfarliga verksamheter inom och i anslutning 
till utredningsområdet har genomförts inom ramen för lokaliseringsutredningen (ÅF Infrastructure 
2018) i syfte att påvisa potentiellt förorenade verksamheter som kan ha orsakat markföroreningar. 

Vid de platser som identifierades som potentiella riskobjekt har 3–6 provtagningspunkter placerats 
inom de delar som berörs av vägbreddningen. Resultaten har bedömts utifrån Naturvårdsverkets 
riktvärden för mindre känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2009). 
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2.6.5 Hushållning med naturresurser 

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Särskilt jordbruksmark värderas högt som naturresurs 
och det är samtidigt en ändlig resurs. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 

Längs med den aktuella vägsträckan förekommer relativt mycket jordbruksmarker. Klassningen av 
marken i området ligger mellan 5 och 7 på en 10-gradig skala avseende markens avkastningsvärde. 
Området präglas av enskiftet, vilket innebär större åkermarker med spridda gårdar i landskapet. 
Jordbruket i området bedrivs dels av mindre gårdar och dels av större gods. Här och var bryts 
jordbruksmarken upp av gräsbeklädda  betesmarker för främst hästar och kor. En del skog finns i 
området men denna utgörs inte av produktionsskog, utan till större del bokskog. 

Längs stora delar av vägsträckan finns fastigheter, till stor del bestående av jordbruksmark, som 
breder ut sig på båda sidor om vägen. Kopplingen mellan den norra och södra sidan är således viktig 
att ta hänsyn till för att möjliggöra god tillgänglighet för fastighetsägarna. 

2.7 Klimatpåverkan 
Den klimatpåverkan som infrastrukturen ger upphov till i nuläget är klimatgasutsläpp och 
energiförbrukning som följer av de drift- och underhållsåtgärder som genomförs på den befintliga 
anläggningen. I detta är reinvesteringar som normalt ingår i underhåll av vägnätet inkluderade. 

I projektet används Trafikverkets klimatkalkyl för att bedöma och jämföra olika alternativ av 
utformning och materialval samt att säkerställa en mer energieffektiv infrastrukturhållning 
(byggande, drift och underhåll av infrastruktur och fordon). Klimatkalkylen är ett verktyg vid 
upprättande av livscykelanalyser för väg- och järnvägsprojekt. 

2.8 Byggnadstekniska förutsättningar 

2.8.1 Geoteknik 

Inom utredningsområdet domineras de övre jordlagren av isälvssediment (se Figur 23). Lokalt inom 
områdena mellan Röddinge och Jonröd samt Ramsåsa och Tryde å förekommer partier med 
jordlager av lerig morän. I anslutning till Tryde å förekommer svämsediment som består av sand och 
vid Jonröd kan hällar av sedimentärt berg i dagen påträffas. Jorddjupet är varierande längs 
vägsträckan, huvudsakligen mellan 3 och 20 meter. 
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Figur 23. Utdrag ur SGU:s digitala jordartskarta (Sveriges geologiska undersökning u.å.). Gula markeringar visar 
början och slutet av den aktuella vägsträckan. Grön färg indikerar isälvssediment, grön färg med vita prickar 
indikerar isälvssediment av sand, ljusblå färg indikerar lerig morän, rosa färg med vita prickar indikerar 
svämsediment av sand och blå färg indikerar sedimentärt berg. 

Huvuddelen av den befintliga vägen går på bank mellan Anklam och Tomelilla. Som mest uppgår 
bankhöjden till 3 meter. Skärningar, med som mest uppemot 3 meter, förekommer dock också. På en 
kortare del löper vägen också i nivå med marken. 

2.8.2 Ledningar 

Elledningar i form av markkablar och en luftledning samt en elstation finns inom utrednings-
området. Luftledningen korsar väg 11 vid elstationen cirka 400 meter söder om Anklam. Även tele- 
och fiberledningar samt VA-ledningar och brunnar förekommer i anslutning till vägen. 

I Anklam har samtliga fastigheter enskilt avlopp och egna brunnar. 

I Röddinge hämtas det kommunala vattnet från den lokala vattentäkten med brunnar i Fyledalen, 
söder om byn. I Röddinge finns även en lokal vattensamfällighet vars brunn är placerad på Röddinge 
5:8. Av 28 anslutna fastigheter är dock 25 även anslutna till det kommunala nätet. Röddinge 15:10 
och 15:8 som ligger norr om väg 11 har enskilt vatten. Röddinge har ett eget avloppsreningsverk på 
Röddinge 9:52, vissa fastigheter har dock enskilt avlopp. 

Teleservice Bredband Skåne har fått tillstånd att förlägga en optokabel under väg 11 i nivå med 
Röddinge. 
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I Ramsåsa-Svampakorset finns enbart kommunalt vatten och samtliga fastigheter har enskilt avlopp. 
Den kommunala huvudvattenledningen ligger parallellt med vägens södra sida och sträcker sig 
mellan Ramsåsa och Svampakorset. På Ramsåsa 33:1 återfinns enligt fastighetsägaren dagvatten- och 
spillvattenledningar under väg 11. Fastigheten leder även ut dagvatten från garaget till vägdiket. 
Mellan Ramsåsa 15:19 och vägen finns enligt fastighetsägaren en spillvattenanläggning. 

Samordningsmöten med berörda ledningsägare har ägt rum där förslag på omläggning eller 
skyddsåtgärder har utarbetats. Förslagen kommer att utredas vidare i nästkommande skeden. 
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3 Den planerade vägens utformning med motiv 

3.1 Val av utformning 
Utifrån projektförutsättningarna som beskrivits i kapitel 2 ska ombyggnationen anpassas för att bli så 
väl integrerad med omgivningen som möjligt och minimera negativa konsekvenser. 

3.1.1 Vägutformning 

Väg 11 ska byggas om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten mellan Anklam och 
Tomelilla, en cirka 11 km lång sträcka. Den dimensionerande hastigheten kan då ökas från 80 
km/tim till 100 km/tim med undantag av sträckans sydligaste delar i närheten av Svampakorset där 
hastigheten sänks till 70 km/tim. 

Den befintliga vägen utgörs av mötesfri landsväg med två körfält, separerade genom målade 
vägmarkeringar. Detta projekt syftar till att bygga om vägen på den aktuella sträckan så att den 
utformas som en så kallad gles 2+1-väg. Vägen ska mötessepareras genom att utökas med ett 
omkörningsfält på mellan 15 och 35 procent av den totala sträckans längd. 

Omkörningssträckorna har valts med hänsyn till kraven för en gles 2+1-väg, områden med höga 
naturmiljö- och kulturmiljövärden, närhet till bostäder och verksamheter, det nya parallellvägnätet 
och befintliga respektive nya korsningspunkter såväl som andra anslutningspunkter längs 
vägsträckan. 

Omkörningssträckorna föreslås till följande sträckor (se Figur 24 och Figur 25 för en översikt): 

• km 00+400–01+550 (motsvarar en effektiv längd för omkörningssträckan på cirka 1,2 km) i 
riktning mot Tomelilla 

• km 03+750–04+700 (effektiv längd cirka 0,9 km) i riktning mot Sjöbo 

• km 06+550–08+050 (effektiv längd cirka 1,5 km) i riktning mot Tomelilla 

• km 08+500–09+450 (effektiv längd cirka 0,8 km) i riktning mot Sjöbo 

 

Figur 24. Omkörningssträckorna vid km 00+400–01+550 respektive km 03+750–04+700 (rödmarkerade). 
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Figur 25. Omkörningssträckorna vid km 06+550–08+050 respektive km 08+500–09+450 (rödmarkerade). 

Den effektiva längden för omkörningssträckan beräknas enligt krav för vägars och gators utformning 
(se Figur 26). Övriga delar av den aktuella vägsträckan ska även fortsättningsvis vara 1+1-väg, det vill 
säga utan möjlighet för omkörning genom separering med mitträcke. Andelen omkörningssträckor 
redovisas i Tabell 1. 

 

Figur 26. Princip för beräkning av omkörningssträckans effektiva längd (Trafikverket 2015b). 

Tabell 1. Andelen omkörningssträckor för respektive körriktning. 

Riktning Andel, sträckan 
Anklam–
Svampakorset 

Andel, sträckan 
Sjöbo–
Svampakorset 

Nordväst mot Sjöbo 16 % 16 % 

Sydöst mot Tomelilla 24 % 24 % 
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Bredden på den aktuella vägsträckan är genomgående cirka 8,4–9 meter. Där bredden understiger 
8,8 meter breddas vägen till 9 meter, varav 0,5 meter utgörs av vägren. Där omkörningssträckorna 
ska anläggas breddas vägen till 13 meter, varav även här 0,5 meter utgörs av vägren. 

Breddningen sker ensidigt och företrädesvis mot den sida där omkörningsfältet tillkommer. Detta 
medför att vägens nya centrumlinje hamnar nära den befintliga vilket innebär en så liten förändring 
av linjeföringen som möjligt. På grund av miljöaspekter, markslag samt typ av fastighet breddas dock 
vägen på den motsatta sidan för den första omkörningssträckan (km 00+400–01+550). 

Körfälten separeras med längsgående mitträcken på hela sträckan från Anklam till Svampakorset. 
Mitträcket placeras i skiljeremsan mellan körfälten som går i motsatt riktning och är öppningsbart på 
flera ställen för att säkerställa åtkomst för drift- och underhållsfordon. 

Uppehåll i mitträcket kommer att göras för korsningspunkter för att möjliggöra vänstersvängar. 
Därutöver kommer bland annat två 5 meter långa uppehåll att göras för passage av jordbruksfordon 
mellan åkermark som ligger på båda sidor om vägen och på en cirka 140 meter lång sträcka över 
Tryde å (se Figur 27). Där är vägbredden mindre än 9 meter och ett mitträcke skulle kräva en 
breddning av både vägen och brokonstruktionen. Även detta uppehåll möjliggör en passage av 
jordbruksfordon, strax väster om ån. 

 

Figur 27. Uppehåll i mitträcket i anslutning till passagen över Tryde å. 

Befintliga sidoräckens placeringar lämnas oförändrade på de avsnitt där vägens dragning eller bredd 
inte förändras. Nya sidoräcken föreslås vid hög bank respektive slänter med en brantare lutning än 
1:3 och utformas enligt krav för vägars och gators utformning (Trafikverket 2015b). 

3.1.2 Parallellvägnätet och korsningspunkter 

Ombyggnaden till 2+1-väg innebär att ett antal utfarter kommer att behöva stängas av, vilket kräver 
omfattande kompensationsåtgärder för att säkerställa tillgängligheten för de som bor och verkar i 
området. Ett parallellt vägnät utformas därför parallellt med planeringen av ombyggnad av väg 11. 

153



43 
 

Parallellvägnätet utformas med bredden 5 meter för enskilda vägar och 5,5 meter för nätets två 
statliga vägar. En av dessa löper från länsväg 1026 nära anslutningen till väg 11 vid Anklam fram till 
busshållplatsen på den norra sidan av väg 11 (se Figur 29) och planeras för såväl bil- som gång- och 
cykeltrafik. Den andra av de statliga vägarna i parallellvägnätet ansluter länsväg 1562 till väg 11 och 
ersätter den befintliga anslutningen som stängs av (se Figur 35). 

Vägnätet ansluter till enskilda vägar för att möjliggöra åtkomst till fastigheter och utformas så att 
intrånget i fastigheterna ska bli så litet som möjligt. Ingående vägars lokalisering följer krav för 
vägars och gators utformning (Trafikverket 2015b). Detta innebär att avståndet till väg 11 ska vara 8 
meter från vägkant. 

Samtliga nio korsningar där statliga vägar ansluter till väg 11 lämnas opåverkade av detta projekt. Av 
de 36 korsningar där enskilda vägar ansluter till väg 11 behålls tio stycken medan resterande 26 
stängs. Utöver dessa korsningar påverkas även direktinfarter till hus – samtliga 13 direktinfarter 
föreslås stängas av – samt åkeranslutningar – sex av dagens 37 åkerinfarter behålls, medan 
resterande 31 stängs av – av projektet. 

Vissa av korsningspunkterna utformas som fyrvägskorsningar för att förbättra passagemöjligheterna 
för gång- och cykeltrafik samt jordbruksredskap. På så sätt blir det lokala vägnätet bättre 
sammanknutet för dessa trafikantgrupper.  

Det parallella vägnätet utformas och ansluter till väg 11 i befintliga eller nya korsningspunkter. De tio 
korsningspunkter på den aktuella vägsträckan som tillkommer eller får en reviderad utformning visas 
i Figur 28. 

 

Figur 28. Korsningspunkter på sträckan. 
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Korsningspunkt 1 

En befintlig fyrvägskorsning med vänstersvängkörfält till både länsväg 1026 i norr och till den 
enskilda vägen i söder (se Figur 29). 

 

Figur 29. Korsningspunkt 1. 

Korsningspunkt 2 

Två befintliga trevägskorsningar som ansluter länsväg 985 till väg 11 från söder vid km 01+850 samt 
den enskilda vägen Floenvägen till väg 11 från norr vid km 02+150 (se Figur 30). Båda korsningarna 
förses med vänstersvängskörfält med hänsyn till vägens nya utformning. 

 

Figur 30. Korsningspunkt 2. 
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Korsningspunkt 3 

Två nya trevägskorsningar som ansluter fastigheter och enskilda vägar i söder respektive norr till väg 
11 vid km 03+200 respektive km 03+450 (se Figur 31). Båda korsningarna utformas med 
vänstersvängskörfält. 

 

Figur 31. Korsningspunkt 3. 

Korsningspunkt 4 

Två befintliga trevägskorsningar som ansluter länsväg 987 till väg 11 från norr vid km 04+800 samt 
länsväg 986.1 till väg 11 från söder vid km 04+900 (se Figur 32). Båda korsningarnas 
vänstersvängskörfält justeras med hänsyn till vägens nya utformning och nya högre hastighet. 

 

Figur 32. Korsningspunkt 4. 
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Korsningspunkt 5 

En befintlig fyrvägskorsning vid km 05+900 som ansluter länsväg 986 till väg 11 från söder och den 
enskilda vägen Oråsvägen till väg 11 från norr (se Figur 33). Korsningen anpassas till den nya 
vägutformningen och planeras med vänstersvängskörfält mot båda anslutningarna. 

 

Figur 33. Korsningspunkt 5. 

Korsningspunkt 6 

En befintlig trevägskorsning vid km 06+400 som ansluter länsväg 990 till väg 11 från söder (se Figur 
34). Korsningen förses med ett vänstersvängskörfält och refug. 

 

Figur 34. Korsningspunkt 6. 
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Korsningspunkt 7 

En ny fyrvägskorsning vid km 08+350 vars placering påverkas av mjölkgården med mark på båda 
sidor om väg 11 (se Figur 35). Placeringen anpassas också för att medge lämplig längd på 2+1-
sträckorna på båda sidorna om korsningen. 

Utöver mjölkgården kopplar den norra anslutningen även samman andra delar av det lokala 
vägnätet. I söder ersätter anslutningen den befintliga korsningen med länsväg 1562 som stängs. Detta 
innebär att länsväg 1562 ges en ny dragning och förlängs något. Både den norra och den södra 
anslutningen förses med vänstersvängskörfält vilket medför en breddning av väg 11. 

 
Figur 35. Korsningspunkt 7. 
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Korsningspunkt 8 

En befintlig fyrvägskorsning vid km 09+550 som ansluter den östra anslutningen av länsväg 1562 till 
väg 11 från söder och en enskild väg till väg 11 från norr (se Figur 36). Befintligt vänstersvängskörfält 
mot länsväg 1562 justeras och anpassas till den nya högre hastigheten. Ett nytt vänstersvängskörfält 
planeras även mot den enskilda vägen. 

 

Figur 36. Korsningspunkt 8. 

Korsningspunkt 9 

En befintlig fyrvägskorsning med anslutande kommunala vägar där förändringen består i överfart för 
den genomgående gång- och cykelvägen (se Figur 37). Här är den skyltade hastigheten 70 km/tim 
varför ingen justering med avseende på vänstersvängskörfält utförs här. 
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Figur 37. Korsningspunkt 9. 

Korsningspunkt 10 

Den befintliga cirkulationsplatsen Svampakorset lämnas oförändrad (se Figur 38). 

 

Figur 38. Korsningspunkt 10. 
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3.1.3 Busshållplatser 

För att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken inkluderar projektet ombyggnad av tre av 
sträckans busshållplatser, varav hållplatserna i Anklam och Röddinge byggs om till så kallade 
superbusshållplatser. Av detta följer att ramperna till och från hållplatslägena behöver vara längre än 
konventionella busshållplatser. Hållplatsen vid Svampakorset utformas med något kortare ramper 
eftersom den skyltade hastigheten i anslutning till cirkulationsplatsen är lägre, 70 km/tim. 

I anslutning till hållplatserna i Anklam och Röddinge ska planskilda passager, i form av gång- och 
cykelväg under väg 11, anläggas för oskyddade trafikanter och hållplatserna ska kompletteras med 
pendlarparkering. För att underlätta på- och avfart från väg 11 utformas de här två hållplatserna med 
accelerations – och retardationsfält enligt krav för vägars och gators utformning (Trafikverket 
2015b). 

Hållplatserna utformas som så kallade fickhållplatser och plattformarna följer Skånetrafikens 
standard för Alternativt utförande av hållplats vid platsbrist (Skånetrafiken 2016). Hållplatslägen i 
riktning mot Sjöbo utrustas med väderskydd med dimensionerna 2650 x 1650 mm. En principskiss 
av hur busshållplatsen i Röddinge kommer att se ut ges i Figur 39. 

 

Figur 39. Den nya busshållplatsen i Röddinge med gång- och cykelpassage under väg 11 och anslutande gång- 
och cykelvägar. 

3.1.4 Gång- och cykelvägen 

Mellan Ramsåsa (i höjd med den korsning med länsväg 1562 där dagens busshållplats är belägen) 
och Svampakorset anläggs en ny gång- och cykelväg på den södra sidan av väg 11. Vägen har en bredd 
på 2,5 meter med en 0,25 meter bred stödremsa på vardera sida. På sträckor som ligger på hög bank 
samt vid passagen över Tryde å föreslås ett räcke i skiljeremsan eller längs med ytterkanten och där 
ökas vägens bredd till 3 meter. 

Vägen är cirka 1,5 km lång och dimensioneras för hastigheten 30 km/tim. Mellan hållplatserna är det 
anslutande gång- och cykelnätet anpassat för hastigheten 20 km/tim med undantag av de delar som 
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är belägna nära de  planskilda passagerna. På grund av plangeometri och begränsad sikt är 
hastigheten där av säkerhetsskäl 10 km/tim. 

Gång- och cykelvägen löper till största delen parallellt med väg 11. Undantaget är vid passagen av 
Tryde å där vägen avviker från väg 11 för att undvika påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla 
stenvalvsbron över ån (se Figur 40). 

 

Figur 40. Gång- och cykelvägen vid Tryde å. 

Mellan Ramsåsa och Tryde å separeras den från bilvägen genom befintligt vägräcke samt en 
skiljeremsa med en bredd som varierar mellan 3 och 3,5 meter. Vid passagen över Tryde å förläggs 
gång- och cykelvägen på ett avstånd från bilvägen på mellan 4 och 28 meter. På återstoden av  
sträckan söderut mot Svampakorset separeras gång- och cykelvägen från bilvägen genom en 4 meter 
bred skiljeremsa. 

I korsningen med väg 19 vid Svampakorset ansluts vägen till den befintliga gång- och cykelvägen som 
via en överfart över cirkulationsplatsens södra ben leder söderut in i tätorten (se Figur 41). 
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Figur 41. Anslutning av ny gång- och cykelväg till befintligt gång- och cykelnät vid Svampakorset. 

Såväl denna väg som de planskilda gång- och cykelpassagerna vid de nya superhållplatserna ska följa 
riktlinjer för tillgänglighetsanpassning enligt krav för vägars och gators utformning (Trafikverket 
2015b). 
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3.1.5 Geotekniska åtgärder och markanläggningar 

Nyanläggning av följande byggnadsverk planeras längs sträckan (se Figur 42 för en översikt av 
byggnadsverkens lägen): 

 

Figur 42. Lägen för planerade byggnadsverk. 

• km 00+030: vägbro vid Anklam, gång- och cykelpassage (se Figur 43) 

• km 04+926: vägbro vid Röddinge, gång- och cykelpassage (se Figur 44) 

• km 10+070: gång- och cykelbro över Tryde å (se Figur 45) 

Utöver dessa byggnadsverk kommer även ett antal stödmurar att behövas för uppbyggnad av 
plattformar, intill trappor och ramper samt för bullerskyddsskärmar. Stödmurarna görs i platsgjuten 
betong. Där det är möjligt sätts prefabricerade stödmurar för att minska byggtiden. 

GC-PASSAGE 
VID ANKLAM 
 

GC-PASSAGE 
VID RÖDDINGE 

 

GC-BRO ÖVER TRYDE Å 
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Figur 43. Läge för gång- och cykelpassage under väg 11 vid Anklam. 

Bron utformas med en sluten betongplattram och grundläggningen utförs med hel bottenplatta för 
att minimera schakten. 

I passagen blir det en dubbelriktad gång- och cykeltrafik. Det är dels de som kommer att åka med de 
nya superbussarna och dels de kringboende som kommer att nyttja passagen. Det kan även vara 
möjligt för ridande att utnyttja denna passage. 
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Figur 44. Läge för gång- och cykelpassage under väg 11 vid Röddinge. 

Bron utformas med en sluten betongplattram och grundläggningen utförs med hel bottenplatta för 
att minimera schakten. 

Vid Röddinge är grundvattennivån högre än vid Anklam och av den anledningen kan 
brokonstruktionen behöva fortsätta i ett tråg som förhindrar grundvatten att rinna in i 
konstruktionen. Fler grundvattenkontroller behövs för att fastställa eventuellt behov av tråg. 
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Figur 45. Läge för gång- och cykelbro över Tryde å. 

Landfästena för gång- och cykelbron över Tryde å (km 10+070) görs i platsgjuten betong. 
Grundläggningen görs med bottenplatta på packad bädd. Som överbyggnad föreslås en prefabricerad 
träbro, alternativt en bro med stålbalkar och träfarbana. Brons överbyggnad lyfts på plats. 

Inga dagvattenledningar återfinns i dagsläget längs vägsträckan. Längs långa delar av sträckan ligger 
vägen på bank och de skärningssektioner som finns avvattnas med diken. Dessa saknar tydliga 
recipienter men vägdagvattnet infiltrerar i omkringliggande mark vars jordart övervägande består av 
isälvssediment vilket har en hög genomsläpplighet (SGU u.å.). 

3.1.6 Gestaltning 

Utifrån projektmålen har det vedertagna gestaltningskonceptet Bevara, tydliggöra och utveckla 
använts som vägledning i projektet (Trafikverket 2020c): 

• Bevara – Befintliga värden och karaktär 

• Tydliggöra – Upplevd trygghet och förbättrad säkerhet 

• Utveckla – Förbättra och säkerställa goda förutsättningar för de tillkommande elementen i 
landskapet 

Breddning och mötesseparering av vägsträckan medför ökad trafiksäkerhet och därmed upplevd 
trygghet längs vägen för biltrafiken. Vägens utformning görs med en tydlighet, med hänsyn till både 
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sikt och information. Vägens linjeföring medger bekväm körning. Vilken sida som breddning av 
vägen görs på beror främst på landskapets befintliga värden och funktioner. 

Den nya gång- och cykelvägen mellan Ramsåsa och Svampakorset samt de anslutande vägarna till 
gång- och cykelpassagerna under väg 11 skapar till viss del en förändrad landskapsbild, eftersom 
landskapet präglas av mer infrastruktur. Ur ett trafikantperspektiv – hur det omgivande landskapet 
uppfattas för den som färdas på vägen – kan detta vara något mindre påtagligt än ur ett 
betraktarperspektiv, eftersom det endast finns gång- och cykelpassager på två platser längs sträckan 
som kan passeras relativt fort. 

Längs stora delar av sträckan är gång- och cykelvägen anpassad till det omgivande landskapets 
funktioner genom ett minimerat intrång på jordbruksmark och Svampabanan. Den skapar en ny 
koppling och möjlighet att röra sig i landskapet vilket gör att allt fler kan ta del av exempelvis den 
äldre bevarade stenvalvsbron vid Tryde å med dess höga kulturmiljövärden. I Figur 46 ges ett 
exempel på en möjlig utformning av passagen. 

Från strax väster om Tryde å till början av Svampabanan är avståndet till väg 11 något längre vilket 
kan skapa en mer gemytlig och tryggare upplevelse på cykelturen eller promenaden.  

 

Figur 46. Möjlig rastplats väster om Tryde å i en lummig miljö med utblick över både den historiska 
stenvalvsbron och betande kor. 

De nya hållplatserna med tillhörande accelerations- och retardationsramper skapar en tydlighet och 
trygghet i trafiken, vilket är en viktig aspekt i samband med den ökade hastigheten. Även vid 
utformningen av korsningspunkterna är tydlighet och orienterbarhet viktiga aspekter att beakta. De 
anslutande vägarna utformas med en strävan om så få restytor som möjligt och där de uppstår görs 
de så små som möjligt för att minska intrång i landskapet, samtidigt som hänsyn tas till landskapets 
topografiska variationer och vägarnas slänter. 
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3.2 Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
Skyddsåtgärder som fastställs på plankartan och därmed blir juridiskt bindande när vägplanen 
vinner laga kraft redovisas i avsnitt 3.2.1. Övriga åtgärder benämns försiktighetsmått och återfinns i 
avsnitt 3.2.2. Bland åtgärderna som redovisas i det sistnämnda avsnittet återfinns skyddsåtgärder 
som ska implementeras inom det angivna markanspråket, men där exakt omfattning och utbredning 
fastställs i nästa skedes detaljprojektering. Skyddsåtgärder och försiktighetsmått under byggtiden 
fastställs inte i vägplanen. Dessa redovisas i avsnitt 4.9. 

3.2.1 Skyddsåtgärder som fastställs 

Buller 

Skyddsåtgärder fastställs i syfte att reducera ljudnivåerna utomhus och inomhus vid de mest 
bullerutsatta bostadshusen. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i form av fasad- och 
uteplatsåtgärder kan inkludera nya fönster eller tilläggsrutor, bullerdämpande ventiler eller lokalt 
bullerskydd vid uteplats. Totalt behöver 14 bostäder fasadåtgärder (fönster och ventiler). Sju bostäder 
behöver en bullerskyddad uteplats. 

För fastigheter som ligger cirka 50 meter från vägen bedöms även vägnära bullerskyddsåtgärder vara 
ekonomiskt rimliga. Totalt föreslås tio nya bullerskyddsskärmar med en total längd på cirka 780 
meter. Bullerskyddsskärmar föreslås istället för bullervallar på grund av platsbrist som den primära 
anledningen. Antingen för att bullerskydden hamnar väldigt nära bostäder eller för att de ska 
placeras mellan väg 11 och ny infartsväg och inom säkerhetszonen för vägen. Bullerskyddsskärmar 
inom säkerhetszonen kommer att behöva ett vägräcke. 

Grundregeln för placering av bullerskyddsskärmar är att avståndet mellan skärmen och vägen ska 
vara så kort som möjligt för bäst effekt. Exakta placeringar har inte räknats ut för de föreslagna 
skärmarna eftersom de behöver anpassas till rådande omständigheter på plats, vilka ännu inte är 
kända i detalj. 

Bullerskyddsskärmarnas ungefärliga placering redovisas i Figur 47, Figur 48, Figur 49 och Figur 50 
där varje figur representerar en sektion av vägsträckan enligt den infällda översiktsbilden. 
Placeringarna kan justeras med några enstaka meter så länge grundregeln efterlevs. 
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Figur 47. Vägnära bullerskyddsåtgärder i sektion 1 (se infälld bild). Blå streck anger föreslagen 
bullerskyddsskärm medan gröna visar befintliga skärmar som bör ersättas med vägnära bullerskyddsskärmar. 
Bullerberörda byggnader är markerade i rött. 
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Figur 48. Vägnära bullerskyddsåtgärder i sektion 2 (se infälld bild). Blå streck anger föreslagen 
bullerskyddsskärm medan gröna visar befintliga bullerskyddsskärmar. Bullerberörda byggnader är markerade i 
rött. 
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Figur 49. Vägnära bullerskyddsåtgärder i sektion 4 (se infälld bild). Blå streck anger föreslagen 
bullerskyddsskärm. Bullerberörda byggnader är markerade i rött. 
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Figur 50. Vägnära bullerskyddsåtgärder i sektion 5 (se infälld bild). Blå streck anger föreslagen 
bullerskyddsskärm medan gröna visar befintliga skärmar som bör ersättas med vägnära bullerskyddsskärmar. 
Bullerberörda byggnader är markerade i rött. 

Vägnära bullerskyddsskärmar kan i merparten av fallen vara reflekterande eftersom det sällan finns 
bostäder direkt mittemot. Undantaget är den 150 meter långa bullerskyddsskärmen i Ramsåsa som 
ligger mittemot fastigheten Ramsåsa 22:34 (se Figur 50). Denna skärm bör vara absorberande för att 
undvika att Ramsåsa 22:34 får ytterligare något förhöjda bullernivåer. 

Vägnära bullerskyddsåtgärder betecknas med Sk1 på plankartan. Effekten av vägnära bullerskydds-
skärmar har inkluderats i bedömningen av vilka bullerkänsliga byggnader som behöver ytterligare 
fastighetsnära åtgärder. Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder betecknas på plankartan med Sk2 för 
fasadåtgärd respektive Sk3 för uteplatsåtgärd. 
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Naturmiljö 

För de högre klassade naturvärdesobjekten kommer åtgärder i form av till exempel instängsling av 
arbetsområdet vidtas för att minimera påverkan på förekommande värden. Dessa hanteras enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken – som rör åtgärder som väsentligt kan ändra naturmiljön – vilket innebär att 
prövningen sker genom fastställelse av vägplanen. Skyddsåtgärder preciseras på plankartan och 
berörda naturvärdesobjekt redovisas i Tabell 2. I förekommande fall anges om värdena även omfattas 
av bestämmelser om artskydd, vattenverksamhet och strandskydd. 

Tabell 2. Naturvärden vars skyddsåtgärder preciseras på plankartan till vägplanen. 

Objekt 
(Beteckning i 
naturvärdes-
inventeringen) 

Kommentar 

Bokskog 
(NVO_018) 

Avverkning av uppemot 10 meter kommer att ske i sidoområdet ut 
mot väg 11. Avgränsning föreslås för att förhindra onödig påverkan 
på naturområdet som i sina inre delar hyser ett flertal arter av högre 
värde. Åtgärderna minimeras genom utmärkning, alternativt 
instängsling i fält. 

Vägkant 
(NVO_039) 

Förekomst av hedblomster föranleder en högre klassning av 
naturvärdesobjektet. Hedblomstren föreslås att flyttas till en mer 
skyddad lokal i området. På så sätt kan en gynnsam bevarande-
status hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde 
främjas. Påverkan minimeras genom utmärkning av hedblomster i 
fält. 

Hedblomster omfattas även av bestämmelserna om artskydd. 

Vägkant 
(NVO_073) 

Förekomst av hedblomster föranleder en högre klassning av 
naturvärdesobjektet. Hedblomstren föreslås att flyttas till en mer 
skyddad lokal i området. På så sätt kan en gynnsam bevarande-
status hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde 
främjas. Påverkan minimeras genom utmärkning av hedblomster i 
fält. 

Hedblomster omfattas även av bestämmelserna om artskydd. 

Naturbetesmark 
(södra sidan, NVO_097) 

Intrånget i området är begränsat till den västra delen. För att 
undvika onödig påverkan i området, såsom körning av arbets-
fordon, ska skyddsåtgärd vidtas. Åtgärderna minimeras genom 
utmärkning alternativt instängsling i fält. 

174



64 
 

Objekt 
(Beteckning i 
naturvärdes-
inventeringen) 

Kommentar 

Vattendrag biflöde 
(södra sidan, NVO_137) 

Äldre dike där trumman behöver förlängas p.g.a. att gång- och 
cykelvägen förläggs parallellt med väg 11 på dess södra sida. För 
att undvika onödig påverkan i området, såsom körning av arbets-
fordon, ska skyddsåtgärd vidtas. Åtgärderna minimeras genom 
utmärkning alternativt instängsling i fält. 

Förlängningen av trumman omfattas även av bestämmelserna om 
vattenverksamhet och prövas genom anmälan till länsstyrelsen. 

Betesmarker Trydeån 
(södra sidan, NVO_141) 

Betesmarker kring naturligt vattendrag. Gång- och cykelvägen 
förläggs parallellt med väg 11 på dess södra sida med höga värden 
som delvis påverkas. Utformningen syftar till att spara så stor del av 
de högre naturvärdena som möjligt och skydda den gamla sten-
valvsbron som ligger invid vägen. För att undvika onödig påverkan i 
området, såsom körning av arbetsfordon, ska skyddsåtgärd vidtas. 
Åtgärderna minimeras genom utmärkning alternativt instängsling i 
fält. 

Ängs- och betesmark 
(NVO_152) 

Förekomst av hedblomster föranleder en högre klassning av 
naturvärdesobjektet. Området bedöms inte påverkas av 
exploateringen. Påverkan undviks genom utmärkning av 
hedblomster i fält. 

Vägkant 
(NVO_153) 

Förekomst av hedblomster föranleder en högre klassning av 
naturvärdesobjektet. Området bedöms inte påverkas av 
exploateringen. Påverkan undviks genom utmärkning av 
hedblomster i fält. 
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3.2.2 Övriga försiktighetsmått 

Stad och landskap 

• Utformning av vägar och busshållplatser bör utformas så att negativ påverkan förebyggs 
genom att öka bekvämligheten och tillgängligheten för de som bor och verkar i närområdet 

• För att kompensera den negativa påverkan föreslås att träd som måste avverkas ersätts med 
nya 

• Ekonomisk ersättning utgår för mark som tas i anspråk 

Kulturmiljö 

• Övergången mellan den beskogade Oran och den öppna odlingsmarken bör bevaras för att 
bibehålla karaktären av en tydlig gräns 

• Markanspråk bör minimeras vid registrerade fornlämningar och i anslutning till Röddinges 
och Ramsåsas kulturmiljöer, framför allt väster om infartsvägen till kyrkan 

Naturmiljö 

• Hedblomsterlokalen vid nordöstra sidan av vägen till Floen, nordöst om vägen vid Yxnabjär 
kommer att flyttas till en lokal som inte omfattas av exploatering. Ny lokal bestäms i samråd 
med länsstyrelsen. 

• Vid utformningen av den nya gång- och cykelbron över Tryde å bör åns funktion som 
faunapassage beaktas så att den inte försämras. 

• Behovet och utformningen av faunapassager för medelstora och stora däggdjur ska utredas i 
nästa skedes detaljprojektering. 

Yt- och grundvatten 

• Ur ett vattenskyddsperspektiv ska val av mittseparering och hastighetsbegränsning ses över 
inom konfliktsträckan. En beredskapsplan för olyckshändelse med föroreningsutsläpp ska 
också tas fram. 
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4 Effekter och konsekvenser av projektet 

4.1 Trafik och användargrupper 
Projektet medger högre hastigheter på den aktuella vägsträckan och därmed en effektivare 
förflyttning mellan tätorterna samt till målpunkter utanför utredningsområdet. Risken för 
upphinnandeolyckor minskar avsevärt när separata körfält för vänstersvängar anordnas. Därmed 
förbättras framkomligheten för genomgående trafik när den separeras från trafik som ska svänga 
vänster. Ur ett trygghetsperspektiv kan dock gående och cyklister redan idag uppleva vägen negativt. 
Utbyggnaden omöjliggör helt att dessa kan färdas på vägen. 

Tillgängligheten mellan Ramsåsa och Svampakorset förbättras för gående och cyklister genom den 
nya gång- och cykelvägen. I Anklam och Röddinge ökas även tillgänglighet till kollektivtrafiken 
genom nya anslutningar för gång- och cykeltrafik samt cykel- och bilparkering i närheten av 
busshållplatserna. För att ytterligare förbättra tillgängligheten förses anslutningarna vid behov med 
så kallade vilplan. 

Kollektivtrafik 

För att förbättra kollektivtrafikens standard planerar Skånetrafiken för att omvandla 
expressbusslinjen och trafikera linjen med så kallad superbuss, ett regionalt expressbusskoncept. I 
detta projekt ingår därför även ombyggnad av tre busshållplatser, i Anklam, Röddinge och vid 
Svampakorset. Två av dem, i Anklam respektive Röddinge, byggs om till så kallade 
superbusshållplatser. 

I anslutning till dessa hållplatser ska planskilda passager anläggas för oskyddade trafikanter och 
hållplatserna ska kompletteras med pendlarparkering. Bil- och cykelparkering i närheten av 
busshållplatserna skapar en kontinuitet i resan, vilket ökar kollektivtrafiks bekvämlighet och 
attraktivitet. 

Den tredje hållplatsen placeras direkt öster om cirkulationsplatsen vid Svampakorset och ersätter 
den befintliga hållplatsen som idag ligger ytterligare en bit närmare tätorten. Busshållplatsen i 
anslutning till Ramsåsa dras in. För att kompensera för boende i Ramsåsa anläggs istället en ny gång- 
och cykelväg mellan samhället och hållplatsen vid Svampakorset. 

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägarna kommer att ha en god trafiksäkerhet på grund av en linjeföring med en god 
standard och separering i form av skiljeremsa eller räcke. Även vid passagerna vid busshållplatserna i 
Anklam och Röddinge kommer trafiksäkerheten att vara god eftersom dessa passager är planskilda. 
En bredd på 5 meter ska här säkerställa en god sikt för cyklister. Den nya gång- och cykelvägen 
mellan Ramsåsa och Svampakorset kommer enbart att korsas av en väg samt två infarter till 
åkermark. 

Parallellvägnätet 

För att undvika fragmentering av odlingsmark kan de vägar som redan idag löper parallellt med väg 
11 och dess kopplingar sinsemellan potentiellt bli en del av det nya parallellvägnätet. Det blir således 
de som bor och verkar närmast väg 11 som blir mest påverkade av ombyggnationen. Beroende på 
vägens nya utformning riskerar deras anslutningar att kapas, vilket behöver kompenseras med nya 
vägar. 
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Hänsyn bör även tas till de lokala målpunkterna längs sträckan såsom Ramsåsastallet, Landet Bed 
and Breakfast, Björkhaga gård, Calles frukt och grönt och de större lantbruken. Dessa ligger relativt 
samlat på norra sidan av vägen, strax väster om Ramsåsa, vilket kan möjliggöra en samlokalisering av 
anslutningspunkt till vägen. 

På den södra sidan finns utöver de enskilda fastighetsutfarterna ett flertal statliga vägar som många 
bostäder är kopplade till. Det är främst bostäder som utgör målpunkter på södra sidan, men där 
ligger även en brukshundklubb, Salong Pantalong och Mats Nilssons bil i Anklam som lockar till mer 
rörelse och vars utfarter beaktas. 

Utöver anslutningar till vägen är det viktigt att skapa kopplingar mellan den norra och södra sidan av 
vägen, samt att ta hänsyn till målet om en levande landsbygd. I området förekommer en hel del 
ridning på båda sidor om vägen vilket medför ett behov av passager. Dessutom ligger Fyledalen, som 
är viktig för rekreation och friluftsliv i området, på södra sidan av vägen. 

4.2 Lokalsamhälle och regional utveckling 

4.2.1 Översiktsplaner 

Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i såväl Sjöbos som Tomelillas gällande 
översiktsplaner (Sjöbo kommun 2009; Tomelilla kommun 2019). 

4.2.2 Gällande detaljplaner 

Inom Sjöbo kommun finns inga beslutade detaljplaner som berör det aktuella utredningsområdet. 
Tomelilla kommun har tre detaljplaner inom området, samtliga berör områden i anslutning till 
Svampakorset (se Figur 51 och Tabell 3). 
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Figur 51. Detaljplanerade områden som berörs av vägplanen. 

Tabell 3. Detaljplaner i vägplanens närområde. 

Beteckning Plannamn Behov av 
ändring 

Typ av påverkan 

S71 Stadsplan för del av 
västra industriområdet 

Nej Den nya busshållplatsen och 
förändrad dragning av gång- 
och cykelvägen på en kortare 
sträcka gör intrång i 
detaljplanelagd mark. 

S115 Detaljplan för 
Svampakorset 

Nej Byggandet av en gång- och 
cykelväg söder om väg 11 gör 
intrång i detaljplanelagd mark. 
Tillfartsväg till pendlarparkering 
norr om väg 11 kräver anmälan 
om mindre avvikelse. 

S119 Detaljplan för 
Svampabanan, 
Ramsåsa 46:1 m fl 

Nej Byggandet av en gång- och 
cykelväg söder om väg 11 gör 
intrång i detaljplanelagd mark 
och kräver anmälan om mindre 
avvikelse. 
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Alla tre planerna anger annan användning än väg för området i anslutning till väg 11, vilket innebär 
att utbyggnaden medför ett behov av översyn av detaljplanerna. 

Stadsplan för del av västra industriområdet (Tomelilla kommun 1974, betecknad S71) omfattar 
industriområdet i det sydöstra hörnet om Svampakorset. Närmast väg 11 anvisar detaljplanen en zon 
med allmän platsmark. Den förändrade dragningen av gång- och cykelvägen innebär att den kommer 
att löpa någon meter in på den allmänna platsmarken, men detta är ur plansynpunkt helt i sin 
ordning. 

Detaljplan för Svampakorset (Tomelilla kommun 1993, betecknad S115) omfattar cirkulationsplatsen 
och marken i direkt anslutning till denna. Verksamhetsområdet väster om cirkulationsplatsen och 
bostadshusen söder om bensinstationen ingår också. Även för denna detaljplan innebär gång- och 
cykelvägen på den södra sidan av väg 11 ett intrång på allmän platsmark. 

På den norra sidan av väg 11 innebär den nya tillfartsvägen till den befintliga pendlarparkeringen att 
viss mark som är avsedd för allmän platsmark tas i anspråk. Detta kräver en anmälan om mindre 
avvikelse av detaljplan och att byggnadsnämnden tillstyrker en sådan. Tomelilla kommun har 
exploateringsplaner för sin fastighet Ramsåsa 44:24, varför den befintliga tillfartsvägen (med infart 
från väg 11 vid ca km 10+900) behöver anpassas så att byggtrafik med lastbilar om 24 meter kan 
nyttja denna. 

Detaljplan för Svampabanan, Ramsåsa 46:1 m fl. (Tomelilla kommun 1997, betecknad S119) 
planlägger Svampabanans anläggning som motorbana. Även här gör den planerade gång- och 
cykelvägen intrång på detaljplanelagd mark och en anmälan om mindre avvikelse – som 
byggnadsnämnden ska tillstyrka – behöver göras. 

En dialog har förts med Tomelilla kommun om projektets påverkan på detaljplanelagd mark. 
Parterna är eniga om att åtgärderna innebär mindre avvikelser som inte strider mot detaljplanernas 
syfte. 

4.2.3 Pågående detaljplaner 

Inga pågående detaljplaner berörs av utbyggnaden av väg 11. 

4.3 Närområdets värden 

4.3.1 Stad och landskap 

Genom att utbyggnaden sker längs med befintlig väg ökar fragmenteringen marginellt. Däremot kan 
utbyggnaden av parallellvägnätet skapa en ökad fragmentering. De framtagna förslagen har i så stor 
utsträckning placerats längs med väg 11 eller längs brukningsenheter för att detta ska undvikas. 

Ombyggnaden av och kring vägsträckan innebär en ökad barriärverkan med det nya mitträcket och 
den högre hastigheten. Eftersom stängda korsningar leder till längre färdvägar för de som vill korsa 
eller komma ut på vägen innebär även det en ökad barriäreffekt. Detta kommer att påverka såväl 
boende som den jordbruksverksamhet som bedrivs i området. 

För att tillgodose tillgänglighet i området och kompensera för de direktutfarter som stängs behöver 
ett parallellt vägnät anläggas. Detta kan i sin tur påverka det omgivande landskapet i form av 
fragmentering av odlingsmark, så kallade impediment (små ytor av exempelvis jordbruksmark som 
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stängs av från den omkringliggande marken och därmed blir obrukbara) och förändrade 
rörelsemönster. 

De nya superbusshållplatserna samt de planskilda korsningar som kommer att anläggas kan i ett 
känsligt landskap ge påverkan på bland annat landskapsbild och kulturmiljö. Placeringen och 
utformningen av dessa påverkar även aspekter såsom tillgänglighet, trygghet och säkerhet samt 
vägens kapacitet. 

Den föreslagna gång- och cykelvägen mellan Ramsåsa och Svampakorset riskerar att ytterligare öka 
intrycket av vägen som ett påtagligt infrastrukturelement i landskapet. I lokaliseringen av denna väg 
är det därför betydelsefullt att ha förståelse för landskapets former så att den blir välintegrerad i 
landskapet och samtidigt behaglig att röra sig längs med. 

4.3.2 Kulturmiljö 

I kulturarvsanalysen (Trafikverket 2020a) identifieras fyra tematiska områden där de 
kulturhistoriska karaktärsdragen är tydliga och värdefulla och därmed ska beaktas särskilt i den 
fortsatta planeringen: 

• Sjöbo Ora – Allmänningsmark och kunglig förvaltning 

• Byarna 

• Den äldre vägen och stenvalvsbron över Tryde å 

• Fornlämningarna 

Samtliga fyra områden uppvisar höga kulturhistoriska värden. Framför allt för Röddinges 
kulturhistoriska värden riskerar väganläggningen, med markkrävande inslag som 
pendlingsparkeringar och planskildheter, medföra en stor negativ påverkan. 

En ny superbusshållplats samt planskild passage, är placerad strax öster om den väg som leder upp 
mot kyrkan och byn Röddinge från väg 11. Till viss del kommer denna att påverka Röddinges känsliga 
miljö, då element och till viss del ny struktur tillförs. För att minimera negativ påverkan bör de 
tillkommande elementen integreras väl för att upplevas som en del av det befintliga landskapet. 
Vidare bör omfattningen av markingrepp i omgivningarna kring både Röddinge och Ramsåsa 
minimeras. 

För den äldre landsvägen och stenvalvsbron över Tryde å kan däremot kulturmiljön påverkas positivt 
vid en genomtänkt placering av cykelvägen som förtydligar kopplingen mellan Ramsåsa och passagen 
över ån. Den äldre vägens sträckning kan också möjligen återupptas som del av cykelvägen eller 
parallellvägnätet. 

För fornlämningarna får kompletterande arkeologiska undersökningar visa om de avgränsade 
utredningsobjekten består av lagskyddade fornlämningar eller inte. Återfinns sådana ska en ansökan 
göras enligt kulturmiljölagen varpå länsstyrelsen beslutar om vilka arkeologiska insatser som krävs. 

Utbyggnaden berör två fornlämningar i form av boplatser. Om en fornlämning riskerar att skadas på 
grund av utbyggnaden av väganläggningen kommer tillstånd enligt kulturmiljölagen att behövas (se 
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avsnitt 8.1). Kompletterande arkeologiska undersökningar ska utföras för att se om ytterligare objekt 
utgörs av lagskyddade fornlämningar eller inte. 

4.3.3 Naturmiljö 
Sammantaget berörs nio objekt med generellt biotopskydd – två alléer och sju stenmurar – av 
utbyggnaden. I en allé med hästkastanj kommer ett träd att behöva avverkas och i poppelallén intill 
Svampabanan, som utgörs av tolv kanadensiska popplar, kommer fem av tolv träd att behöva 
avverkas. Eftersom allén utgör biotop för flera arter och fungerar som insynsskydd för 
Svampabanans verksamhet föreslås här att en lägre buskridå anläggs som kompensationsåtgärd. 

Totalt cirka 100 meter stenmur berörs av utbyggnaden. Hälften kan bevaras genom att 
återuppbyggas när vägarbetena är klara medan den andra hälften läggs ut i anslutning till den 
resterande stenmurssträckan. 

Bokskogen på den norra sidan av väg 11, öster om Anklam kommer att påverkas genom att vägen 
breddas mot norr på den här sträckan. Det innebär att den yttre kanten av skogsområdet mot vägen 
måste avverkas (se vidare under avsnitt 8.1). De yttre delarna av naturvärdet bedöms dock inte hysa 
några högre naturvärden och inga fridlysta arter bedöms beröras. 

Naturbetesmarkerna sydöst om Röddinge på båda sidor om väg 11 har värdefull flora och lång 
beteskontinuitet. Ett visst intrång kommer att ske men inga fridlysta arter bedöms beröras. Under 
planprocessen har åtgärder i form av minimerat ianspråktagande av mark vid framtagande av 
utformningsförslaget skett. Åtgärder i form av instängsling under anläggningsskedet kommer att 
minimera påverkan på betesmarkerna. 

Tryde å med omkringliggande marker har betydande värde för biologisk mångfald. Området kommer 
att påverkas genom att gång- och cykelvägen korsar området. Inga konstruktioner kommer dock att 
uppföras i vattenfåran, brostöd anläggs på land för att minimera påverkan på livsmiljöer i vattnet. 
Anläggningen bedöms därför inte väsentligt komma att förändra livsvillkor för djur- eller växtarter 
inom strandskyddsområdet. 

Den äldre stensatta bron över Tryde å, söder om väg 11, kommer att bevaras vilket är positivt ur 
naturvårdssynpunkt då det bidrar till att behålla en diversitet av strukturer och biotoper i området. 

Eftersom ombyggnaden av väg 11 kommer att leda till ökad trafiksäkerhet på sträckan minskar risken 
för utsläpp av miljöförliga ämnen till följd av trafikolyckor. Det gäller såväl utsläpp från vanliga 
fordon som från transporter med farligt gods. Därmed minskar risken för skador i de känsliga 
vattenmiljöerna till följd av sådana utsläpp, och likaså risken att de orsakar grundvattenpåverkan. 

Området öster om Svampabanan är en av de artrikaste naturmiljöerna längs inventeringssträckan. 
En utarbetad skötselplan, med bland annat regelbunden slåtter vid lämplig tidpunkt, skulle vara 
värdefull för att främja biologisk mångfald. Exploatering i detta område är olämpligt. 

För naturvärdesobjekten som identifierats i naturvärdesinventeringen (Trafikverket 2019a) gäller att 
framför allt de i direkt anslutning till den befintliga vägen kommer att beröras längs med 
utbyggnadssträckorna. 

För de högre klassade naturvärdesobjekten kommer åtgärder i form av till exempel instängsling av 
arbetsområdet vidtas för att minimera påverkan på förekommande värden. Dessa hanteras enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. 
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Den planerade ombyggnaden kommer oundvikligen att påverka den rika vägkantsfloran främst då 
befintliga vägkanter helt kommer att försvinna vid breddning av vägen och anläggning av nya buss-
hållplatser samt passager. För att minimera de negativa konsekvenserna av förlusten av dessa 
biotoper bör man försöka återskapa samma artrika miljö i så stor utsträckning som möjligt i de nya 
vägkanterna. Hur stor konsekvenserna av förlusten blir beror således på hur väl man lyckas med att 
återskapa dessa miljöer. 

Med avseende på de särskilt artrika ytterslänterna kommer hedblomsterlokalen vid nordöstra sidan 
av vägen till Floen, nordöst om vägen vid Yxnabjär att flyttas till en lokal som inte omfattas av 
exploatering. Vid Svampakorset bedöms hedblomster kunna skyddas genom instängsling. 

Faunapassager 

Den planerade ombyggnaden av väg 11 kommer medföra att barriäreffekten ökar något på grund av 
breddning av vägen och nya mitträcken. Även risken för viltolyckor kan komma att öka till följd av 
höjning av dimensionerande hastighet på vägsträckan. Såväl barriäreffekt som risken för viltolyckor 
kan reduceras genom anläggning av anpassade faunapassager. 

Eftersom utter observerats i Tryde å är det även viktigt att den passage som själva ån utgör inte 
försämras i och med de planerade åtgärderna. Det bör särskilt beaktas vid utformningen av den nya 
gång- och cykelbron över ån. 

Två eller tre passager för stora däggdjur bedöms vara lämpligt på vägsträckan. Olika arter föredrar 
olika typer av naturmiljöer och det är således av vikt att faunapassagerna anläggs i en blandning av 
biotoper. 

I den naturvärdesinventering som tagits fram redovisas fem områden där en placering av en 
faunapassage för stora och mellanstora däggdjur skulle kunna vara möjlig (se Figur 52, Figur 53 
respektive Figur 54). 

183



73 
 

 

Figur 52. Möjliga placeringar av faunapassager – skogsområdena vid Anklam samt bokskogen sydöst om 
Anklam (se infälld bild för orientering i utredningsområdet). 

 

Figur 53. Möjliga placeringar av faunapassager – trumman nordväst om Röddinge samt naturbetesmarkerna 
sydöst om Röddinge (se infälld bild för orientering i utredningsområdet). 
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Figur 54. Möjlig placering av faunapassage – Tryde å (se infälld bild för orientering i utredningsområdet). 

4.3.4 Rekreation och friluftsliv 

Tillgänglighet till vandringsleder och rekreativ naturmiljö kan komma att försämras i samband med 
ombyggnationen och åtföljande stängning av vissa utfarter till väg 11. De större rekreativa områdena i 
närområdet till väg 11 ligger söder om vägen. Idag finns relativt god tillgänglighet till dessa områden 
även från den norra sidan, något som riskerar att försämras med kommande ombyggnation. 

Ombyggnaden av väg 11 kommer också att leda till att passagen för Skåneleden markant försvåras, 
både praktiskt och säkerhetsmässigt på grund av den ökade hastigheten och ny mittseparering (vid 
denna passage är även den ombyggda vägen planerad som 1+1-väg). En trafiksäker passage för denna 
led behöver etableras för att minimera de negativa konsekvenserna. En sådan passage kan möjligen 
tillgodoses genom en omdragning av leden till en närliggande passage, eventuellt med hjälp av det 
nya parallellvägnätet. 

Trafiksäkerhet och rörlighet för cykel- och gångtrafikanter kommer dock att förbättras genom de nya 
planskilda passager som kommer att anläggas vid Anklam och Röddinge. Även den nya gång- och 
cykelväg som ska anläggas mellan Ramsåsa och Svampakorset, kommer att bidra till bättre 
förutsättningar för att röra sig till fots och med cykel i landskapet, samt att nå fler målpunkter utan 
bil. 

Vid anläggandet av en ny gång- och cykelväg över Tryde å kommer strandskyddsområdet att 
påverkas. Den nya gång- och cykelvägen kommer att anläggas i anslutning till den befintliga vägen 
och gå på bro över Tryde å. Strandskyddsområdet påverkas genom att ytterligare ett område i 
anslutning till ån tas i anspråk för anläggningen. Tillgängligheten till vattenområdet kommer att 
minska något, men inte väsentligt. 
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4.4 Boendemiljö och hälsa 

4.4.1 Buller 

Bullerutredningen som utförts visar att 34 bostadsfastigheter berörs av ljudnivåer över angivna 
riktvärden. Överväganden och förslag till skyddsåtgärder ska göras för varje enskild byggnad utifrån 
vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Inom projektet föreslås vägnära bullerskyddsåtgärder vid vissa bostäder som ligger inom cirka 50 
meter från väg 11 i kombination med erbjudande om fastighetsnära åtgärder. Totalt föreslås tio 
bullerskyddsskärmar med en total längd på cirka 780 meter som ger nytta för 15 bostadsbyggnader 
(se avsnitt 3.2.1). Inkluderade i dessa är en befintlig privatägda bullerskyddsskärmar och en statlig 
bullerskyddsskärm som bör ersättas med nya skärmar. 

Med planerade vägnära bullerskyddsåtgärder begränsas antalet fastigheter som är i behov av 
fastighetsnära bullerskyddsåtgärder till 19 fastigheter. Åtgärderna utgörs av lokala bullerskydd 
utomhus kring uteplatser (sju stycken) och komplettering av fasadisolering med exempelvis nya eller 
förbättrade fönster och bullerdämpande ventiler (14 stycken). Även dessa redovisas i avsnitt 3.2.1. 

Med föreslagna bullerskyddsåtgärder förväntas samtliga riktvärden vid uteplats och inomhus kunna 
klaras. Avsteg för ljudnivåer vid fasad behöver göras för alla bullerberörda bostäder utom två. För tio 
av de 34 bostäderna avser detta dock endast ljudnivåer utomhus vid det övre våningsplanet. 

Jämfört med nollalternativet bedöms konsekvensen av utbyggnadsalternativet vara liten på grund av 
att trafikflödet på vägen förblir densamma. Justeringen av vägdragningen och den något högre 
hastigheten bidrar endast marginellt till ökade bullernivåer. 

Hur många fastigheter som berörs av buller i de olika scenarierna redovisas i Tabell 4. För 
prognosåret 2045 visar beräkningarna att endast ytterligare en byggnad kommer att vara berörd om 
vägen byggs ut. 
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Tabell 4. Antal byggnader som överskrider riktvärden för buller vid väsentlig ombyggnad av väg. Jämförelse 
mellan nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ. Observera att för inomhusnivåerna antas en 
fasadreduktion på 27 dB(A). 

Riktvärde (TDOK 
2014:1021) 

Nuläge 
(2018) 

Nollalternativ 
(2045) 

Utbyggnads-
alternativ 
(2045) 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid fasad 

30 33 34 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vid uteplats 

21 24 26 

70 dB(A) maximal ljudnivå 
vid uteplats 

14 14 14 

30 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
inomhus 

23 30 33 

45 dB(A) maximal ljudnivå 
inomhus 

14 15 14 

Totalt antal byggnader 31 33 34 

 

4.4.2 Vibrationer 

Utbyggnadsförslaget bedöms inte innebära någon risk för överskridande av gränsvärdet avseende 
komfortvibrationer i bostäder. Anledningen till detta är att uppmätta vibrationsnivåer i bostäder 
längs med väg 11 i nuläget är väsentligt lägre än gällande gränsvärde samt att den mest betydande 
parametern för uppkomst av vibrationsstörningar – toppvärdet från tung trafik – inte förväntas 
förändras med anledning av utbyggnaden. 

Utbyggnaden innebär inte heller någon väsentlig förändring i vägens sträckning, vilket innebär att 
bostädernas avstånd till vägen inte kommer att förändras i en omfattning som påverkar vibrations-
nivåerna. 

4.4.3 Luft 

Trots en prognostiserad ökning av trafikflödet på väg 11 är det förväntade trafikflödet även 
fortsättningsvis så lågt att inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas. Utbyggnadsalternativet 
bedöms därför inte medföra några konsekvenser för människors hälsa orsakade av försämrad 
luftkvalitet. 

4.4.4 Risk och säkerhet 

Resultat av riskanalysen som genomförts i projektet innebär för samtliga utom ett av de identifierade 
natur- och vattenvärdena en låg sannolikhet för skadehändelser och att nödvändiga saneringsinsatser 
vid utsläpp tar små resurser i anspråk. 
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Undantaget är vattenförekomsten Tryde-Trydeeke där en skadehändelse inte är försumbar och 
riskreducerande förebyggande åtgärder kan vara motiverade. Generella riskreducerande åtgärder 
inkluderar: 

• Avlägsnande av hårda objekt som inte hör till väganläggningen i vägens närhet 

• Åtgärder i form av dike, vall eller plank så att spill av exempelvis brandfarlig vätska hindras 
från att rinna från vägområdet mot intilliggande skyddsvärden 

• Sidoräcke så att sannolikheten för avåkning minskas och därmed även sannolikheten för 
utsläpp av farligt ämne 

4.5 Mark och vatten 

4.5.1 Yt- och grundvatten 

Planerat vattenskyddsområde vid Röddinge berörs av den planerade utbyggnaden. Eftersom vatten-
skyddsområdet inte är formellt fastställt söks ingen dispens från föreskrifterna hos länsstyrelsen. I 
projektet har istället åtgärder för att minimera påverkan vidtagits som om det vore ett fastställt 
vattenskyddsområde. De generellt låga grundvattennivåerna i området innebär att inte heller i 
anläggningsskedet bedöms någon negativ konsekvens uppstå. 

Kopplat till riskanalysen som kort berörs i avsnitt 4.4.4 är risken låg för negativ påverkan på såväl 
vattenförsörjning som yt- och grundvattenförsörjning. Vattenskyddsaspekten bör dock beaktas även i 
nästkommande skeden för att säkerställa att riskbilden inte försämras. Detta kan göras genom att se 
över utformningen av mittsepareringen, hastigheten samt att ta fram en beredskapsplan för olycks-
händelse med föroreningsutsläpp. 

Den planerade utbyggnaden av väg 11 genomförs med ökad trafiksäkerhet som ett av huvudsyftena. 
Den breddade och anpassade vägen, i kombination med tillkommande mittseparering, förväntas 
minska olycksrisken och därmed även risken för spridning av föroreningar till följd av trafikolyckor. 
Utbyggnadsförslaget bedöms därför leda till att risken för förorening av närliggande vattenresurser 
minskar. 

4.5.2 Risk för översvämning 

Eftersom dräneringsförhållandena är gynnsamma längs stora delar av vägsträckan (se avsnitt 2.6.3) 
föreligger ingen risk för översvämning till följd av vägutbyggnaden. 

4.5.3 Mark 

Med ett undantag understiger samtliga påträffade jordföroreningar riktvärdena för mindre känslig 
markanvändning. Både spridningsrisk och risk för direktkontakt med dessa massor är liten. Påträffad 
förorening som överstiger riktvärdet ska anmälas till berörd tillsynsmyndighet och saneras. Dessa 
massor får inte återanvändas i projektet. En positiv konsekvens av utbyggnaden av riksväg 11 är att 
dessa massorna saneras, utan utbyggnaden hade dessa förorening kunnat fortsätta att lakas ut och 
spridas. En sanering av dessa massor ska föregås av en anmälan till berörd tillsynsmyndighet (se 
avsnitt 8.1). 
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4.5.4 Hushållning med naturresurser 

Såväl breddningen av vägen för de nya 2+1-sträckorna som de nya hållplatserna med tillhörande 
gång- och cykelpassager och pendlarparkeringar innebär att viss jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Totalt tas cirka 5,5 hektar jordbruksmark i anspråk för ny väg. Ytterligare cirka 3,2 hektar 
jordbruksmark kommer att behöva tas i anspråk i byggskedet. 

En mer betydande negativ påverkan för jordbruket orsakas av den ökade barriäreffekt som 
mötessepareringen med mitträcke och stängning av utfarter resulterar i. Till viss del kompenseras 
detta genom anläggning av ett parallellvägnät, samt av att mittsepareringen på en plats längs 
vägsträckan kommer att förses med öppning som är anpassad för passage av jordbruksmaskiner. 

Parallellvägnätet kommer i sig att ta cirka 3,3 hektar jordbruksmark i anspråk. Detta vägnät är dock 
en förutsättning för att kompensera stängningarna av utfarterna till väg 11. Vid utformningen av 
parallellvägnätet har stor vikt lagts vid fastighets- och skiftesgränser samt brukarnas önskemål. 

Även viss skogsmark behöver tas i anspråk. Bland annat kommer cirka 1 hektar av bokskogens 
ytterkanter öster om Anklam att behöva avverkas. 

4.6 Klimatpåverkan 
Utöver att minska klimatpåverkan i projektet eftersträvas även effektiviseringsåtgärder och 
kostnadsbesparingar. Ekonomiska besparingar går ofta hand i hand med minskade klimatgasutsläpp 
till följd av exempelvis minskad användning av material eller en effektivare produktion. I arbetet med 
att ta fram ett utbyggnadsförslag eftersträvas en så låg klimatpåverkan som möjligt. 

För driftskedet gäller att transportsektorn står för en betydande del av energianvändningen och 
klimatpåverkan i samhället. I och med vägens förbättrade standard med högre säkerhet och höjd 
referenshastighet är det inte osannolikt att kapacitetsnyttjandet – och därmed klimatpåverkan – 
ökar. Detta kompenseras dock av att trafiken ges förutsättningar att bli mer energieffektiv eftersom 
ett mindre antal korsningspunkter medger ett mer miljövänligt körsätt. Dessutom innebär 
utbyggnaden förbättrade möjligheter att åka kollektivt, vilket i sin tur bidrar till en överflyttning av 
resenärer från biltrafik till kollektivtrafik. 

Entreprenaden bör eftersträva en återanvändning av de massor som understiger Naturvårdsverkets 
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning. Eftersom det rör sig om stora mängder 
massor blir det relevant att ha en god kontakt med berörd tillsynsmyndighet. En miljökonsekvens 
som kommer uppstå är ökade utsläpp till följd av ökade transporter till och från området. För att 
minska miljökonsekvensen av transporter i entreprenadskedet bör korta transportsträckor samt 
avlämning av massor på lokal mottagningsplats eftersträvas. 

4.7 Samhällsekonomisk bedömning 
Trafikverket har under 2020 låtit utföra en samhällsekonomisk analys av utbyggnaden. I denna har 
de icke monetära effekterna, såsom intrånget i landskapet och de ökade barriäreffekterna, 
identifierats. Resultatet av den samhällsekonomiska analysen visar dock på stora positiva effekter för 
framför allt trafiksäkerhet och restid. I första hand är det den regionala tillgängligheten som 
förbättras med en mer pålitlig framkomlighet för pendling med bil och buss. Detta gör att en 
sammanvägd bedömning visar på att åtgärden är lönsam. 
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4.8 Indirekta och samverkande effekter och konsekvenser 
Indirekta effekter innebär exempelvis ombyggnader som följer av projektet men som inte omfattas av 
vägplanen. Med samverkande effekter avses effekter av pågående verksamheter som tillsammans 
med projektets effekter kan ge större konsekvenser, så kallade kumulativa effekter. 

För att identifiera ytterligare byggnader som får ljudnivåer över riktvärdet inkluderas därför även 
övrig statlig infrastruktur i beräkningarna enligt prognos för 2045. I det här projektet motsvaras 
detta av bullerberäkningar för väg 11 utanför ombyggnadssträckan samt ett flertal mindre anslutande 
vägar, bland annat Stora Vanstadsvägen, Eriksdalsvägen, Röddingevägen, Röddinge Byaväg, 
Tomelillavägen och länsväg 1562. 

4.9 Påverkan under byggtiden 
Påverkan från en ny väg i samband med att den byggs kan vara både annorlunda och mer störande än 
påverkan från den färdiga vägen. Utöver att det område som krävs för vägen tas i anspråk bedrivs en 
omfattande industriell verksamhet på platsen. Under byggtiden kommer de flesta leveranser av 
material och transporter av massor att ske med lastbilar vilket kommer att innebära en ökad 
byggtrafik i närområdet. 

Arbetsmoment såsom spontning, schaktning och transporter kommer att medföra ökade bullernivåer 
samt ökade utsläpp till luft från arbetsmaskiner och lastbilar. I de flesta fall är emellertid de 
störningar som uppkommer av temporär karaktär och åtgärder ska vidtas för att i så hög grad som 
möjligt minska miljöpåverkan, bland annat genom de omfattande krav på entreprenörerna i 
upphandlingsskedet som Trafikverket ställer. 

Andra åtgärder som kan vidtas för att minimera påverkan i byggskedet är: 

• att informera närboende om vilka typer av arbetsmoment som planeras och när de ska 
utföras, samt om vilka typer av störningar som kan tänkas uppstå 

• att absorptionsmedel för oförutsedda utsläpp ska finnas tillgängligt 

• att schaktmassor hanteras på ett sådant sätt att spridning av eventuell förorening förebyggs 

• att arbetsfordon och arbetsmaskiner ställs på avsedd yta så att eventuellt läckage kan samlas 
upp 

Planerad byggtid är två år, med preliminär start 2024. Gång- och cykelpassagerna vid Anklam (km 
00+040) och Röddinge (km 04+925) byggs på plats i två etapper för att vägtrafiken ska kunna vara 
igång i stort sett under hela byggnationen. Byggnationen planeras utföras på ett sätt som stör trafiken 
minst samt är säkrast ur arbetsmiljösynpunkt. 

Under kortare perioder kan arbeten med till exempel montering av mitträcke komma att kräva att 
trafiken leds om. Genom att informera om ombyggnadsarbetena i förväg kan trafikflödet tillfälligt 
förväntas minska under byggtiden. Räddningstjänsten ska informeras kontinuerligt för att den ska ha 
full kontroll över vilka arbeten som pågår och kunna välja den bästa utryckningsvägen. 

Exempel på hur trafiken kan ledas om redovisas i Figur 55, Figur 56 och Figur 57. 
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Figur 55. Alternativa resvägar mellan Malmö och Tomelilla. Grönmarkerad väg visar rutt längs väg 11 och 
blåmarkerad väg visar rutt längs väg 19 och E65. 

 

Figur 56. Alternativa resvägar mellan Lund och Tomelilla. Grönmarkerad väg visar rutt längs väg 11 samt 102. 
Blåmarkerad väg visar rutt längs väg 19, E65 samt väg 108. Turkosmarkerad väg visar rutt längs väg 19, 13, 11 
samt 102. Gulmarkerad väg visar rutt längs väg 11, 19, 1027, 1026, 11 samt 102 (se närmare i Figur 57). 
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Figur 57. Alternativ resväg mellan Sjöbo och Tomelilla (gulmarkerad). 

För att minimera risker i form av körskador i känsliga naturmiljöer kan instängsling eller 
avskärmning på annat sätt göras så arbetsfordon inte körs eller parkeras inom känsliga områden. 
Område för tillfällig nyttjanderätt har reserverats på plankartorna. Ytorna används under byggtiden 
för upplag av massor samt uppställning och brukande av maskiner. Den mark som tas i anspråk med 
tillfällig nyttjanderätt under byggtiden kommer att återställas till ursprungligt skick efter nyttjandet. 

Specifika hot mot vägkantsmiljöer som ska beaktas vid anläggningsarbetet är ditforslade jordmassor 
med fel sorts fröbank, makadamisering, kvarlämnade vedväxter efter röjning och slåtter vid fel 
tidpunkt. I samband med ombyggnaden är det möjligt att till viss del kompensera intrång i natur-
miljön, och därutöver bidra till en ökad biologisk mångfald genom att restaurera och återskapa 
biotoper, framför allt i form av artrika vägkanter. 

I samband med exploateringen är det av stor vikt att jordmassor behandlas på lämpligt sätt, dels för 
att förhindra utarmning av befintliga artrika vägkanter, dels för att minska risken att invasiva 
främmande arter sprids. I dagsläget utgör de invasiva främmande arterna som påträffats i 
utredningsområdet inget större hot mot den biologiska mångfalden. Däremot finns det risk för 
framför allt blomterlupin och jätteloka att spridas på sikt. 

Blomsterlupin kan effektivt ändra ett växtsamhälle både genom att skugga ut mindre 
konkurrensstarka arter och genom att ändra näringsförhållandena i marken. Blomsterlupin skulle 
därför på sikt kunna utgöra ett hot mot hedblomster och de artrika biotoper den lever i. En 
skötselplan bör utformas för att bekämpa de invasiva främmande arterna. I den bör det bland annat 
utredas när på säsongen vägkantsslåtter är mest lämpligt. 

Den främsta miljöpåverkan i byggskedet är grundvattenpåverkan till följd av de schakter som ska 
utföras. Miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör den här vägplanen (Trafikverket 2020b) redogör 
för detta i detalj tillsammans med vilka åtgärder som planeras för att minimera påverkan. 

Uppföljning och kontroller som kan bli aktuella i byggskedet redovisas i avsnitt 8.2.  
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5 Måluppfyllelse och samlad bedömning 
I detta kapitel redovisas projektets överensstämmelse med och bidrag till de transportpolitiska målen 
(5.1) och miljökvalitetsmålen (5.2), projektmålsuppfyllelse (5.2), samt en samlad bedömning av 
utbyggnadsalternativets effekter och konsekvenser (5.3). 

5.1 Överensstämmelse med de transportpolitiska målen 
Trafiksäkerheten bedöms öka avsevärt i och med att vägsträckan blir mötesfri med separering genom 
mitträcke. Befintliga anslutningar till åkermark och infarter till fastigheter stängs ner och ersätts med 
ett mindre antal korsningspunkter, vilket också bidrar till en ökad trafiksäkerhet. 

Även tillgängligheten bedöms öka genom en högre referenshastighet och möjlighet till säkrare 
omkörning. Att ett flertal anslutningar till vägsträckan stängs ner påverkar dock tillgängligheten 
negativt. Utformningen av ett parallellvägnät bedöms minimera de negativa effekterna i viss mån. 

Syftet med projektet är inte att öka kapaciteten för biltrafiken. Kapacitetsnyttjandet bedöms ändå öka 
i och med vägens förbättrade standard med högre säkerhet och höjd referenshastighet. Detta kan i 
sin tur leda till en mindre uppfyllelse av hänsynsmålet som bland annat ska bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och ökad hälsa. Detta bedöms dock kompenseras av att förslaget dels 
leder till en mer energieffektiv trafik, där ett mindre antal korsningspunkter medger ett mer 
miljövänligt körsätt, och dels ökar kollektivtrafikens förutsättningar och attraktivitet. 

5.2 Uppfyllelse av projektmål och miljömål 
För att utreda om föreslagen utformning uppfyller de för projektet fastslagna målen samt tillämpbara 
miljömål sker här en utvärdering av dessa (se Tabell 5). Målen som redovisas i utvärderingen utgörs 
av projektmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Utvärderingen syftar till att förtydliga 
projektets överenstämmelse med målen samt att bedöma projektet i ett vidare perspektiv. 
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Tabell 5. Bedömning av projektmålens och miljömålens måluppfyllelse. 

Projektmål Bedömning av 
måluppfyllelse 

Öka trafiksäkerheten längs väg 11 och i 
dess korsningar för samtliga trafikslag 

Trafiksäkerheten förbättras i och med att 
sträckan blir mötesfri med mitträckes-
separering. Risken för upphinnandeolyckor 
minskar när den genomgående trafiken 
separeras från den som ska svänga 
vänster samtidigt som antalet korsnings-
punkter minskar, vilket bedöms bidra till 
måluppfyllelse. 

Ta hänsyn till den lokala tillgängligheten för 
boende och näringsliv genom att där 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt 
optimera utformning av ett parallellt vägnät 

Vid lokalisering av korsningspunkterna 
mellan väg 11 och det lokala vägnätet har 
möjligheten att använda detta för anslut-
ning till bostadsfastigheter, verksamheter 
samt skogs- och åkermark varit styrande. 
Vissa av korsningspunkterna utformas som 
fyrvägskorsningar för att öka tillgänglig-
heten för gång- cykel- och jordbrukstrafik. 

Minimera påverkan på natur- och 
kulturvärden i de fall dessa påverkas 
negativt genom att föreslå genomförbara 
skyddsåtgärder 

Intrång i högklassade natur- och kultur-
värden har undvikits i största möjliga mån. 
Med kompensationsåtgärder i form av 
bland annat nyplantering av träd bedöms 
målet uppfyllas. 

Korta restiden mellan Sjöbo och Tomelilla Målet bedöms uppfyllas i och med en 
högre referenshastighet, färre korsningar, 
ökade omkörningsmöjligheter samt en 
snabbare kollektivtrafik med färre håll-
platser för på- och avstigning. 

Minimera de negativa effekterna av 
indragningen av busshållplatsen i Ramsåsa 

Genom att en gång- och cykelväg mellan 
Ramsåsa och Svampakorset anläggs samt 
att den befintliga busshållplatsen där flyttas 
längre västerut bedöms målet uppfyllas. 

Förbättra förutsättningarna för resande 
med kollektivtrafik i Anklam, Röddinge och 
Tomelilla genom att säkerställa 
förutsättningarna för införande av nytt 
koncept för SkåneExpressen 

Busshållplatser av betydligt högre standard 
med bil- och cykelparkering, säkra 
passager för gående och cyklister samt 
längre ramper för en säker och bekväm 
retardation och acceleration bedöms bidra 
till måluppfyllelse. 
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Nationella miljökvalitetsmål Bedömning av 
måluppfyllelse 

Begränsad klimatpåverkan Transporter av massor, arbetsmaskiner 
och konstruktionsmaterial medför klimat-
gasutsläpp i byggskedet. I driftskedet 
bedöms klimatgasutsläppen från biltrafiken 
öka i och med den högre kapaciteten och 
högre hastigheten. Detta vägs upp av att 
fler förväntas välja att pendla med buss 
eller samåka. Sammantaget bedöms 
påverkan vara i paritet med nuläget och 
projektet bedöms varken bidra till eller 
motverka miljömålet. 

Frisk luft Miljömålets riktvärden för NO2-halter i luften 
förväntas inte överskridas för prognosåret 
2035. Detta är främst en effekt av bättre 
avgasrening och en större andel icke-fossilt 
drivmedel. Projektet i sig bedöms varken 
medverka till eller motverka möjligheterna 
att nå miljömålets målvärden. 

Giftfri miljö De föroreningar som finns i befintlig väg 
schaktas fram och tas om hand på ett 
miljöriktigt sätt. Därmed bedöms projektet 
främja måluppfyllelse. 

Grundvatten av god kvalitet Fördjupade riskanalyser för förekommande 
grundvattenförekomster har gjorts. Åtgär-
der såsom uppförande av mitträcke och att 
ta fram en handlingsplan minimerar san-
nolikheten för olycka med spill som skulle 
kunna nå grundvattenförekomster. Projek-
tets åtgärder bedöms främja målupp-
fyllelse. 

Ett rikt odlingslandskap Möjligheten att uppfylla målet gynnas av att 
stor hänsyn har tagits till fortsatt bruk av 
jordbruksmark i anslutning till vägen. Ny 
mark tas i anspråk för parallellvägnätet 
samtidigt som flera utfarter stängs vilket 
gör att mark för väg kan återföras till jord-
bruksmark. Sammantaget innebär förslaget 
dock en mindre förlust av jordbruksmark. 
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God bebyggd miljö De bullerskyddsåtgärder som planeras 
bedöms innebära en förbättrad boende-
miljö och en minskning av antalet buller-
störda. Genom de två nya gång- och cykel-
passagerna och den nya gång- och cykel-
vägen bedöms projektet bidra till att detta 
trafikslag görs attraktivare, effektivare och 
säkrare. Sammantaget bedöms projektet 
främja måluppfyllelse. 

Ett rikt växt- och djurliv Intrånget i värdefulla naturmiljöer bedöms 
relativt litet och påverkan på skyddade 
arter bedöms kunna undvikas. Den mång-
fald av arter som återfinns inom väg-
kanterna säkerställs genom att yttersta 
jordlagret banas av för att sedan återföras 
till de nya slänter som anläggs. Projektet 
bedöms sammantaget varken medverka till 
eller motverka möjligheterna att nå miljö-
målets målvärden. 

 

5.3 Samlad bedömning av utbyggnadens effekter och konsekvenser 
Utbyggnadsalternativet innebär både positiva och negativa konsekvenser för människors hälsa, miljö 
och hushållning med naturresurser. De största negativa konsekvenserna berör naturmiljö och 
Röddinges känsliga kulturmiljövärden. Stängningen av ett stort antal utfarter påverkar 
tillgängligheten för de som bor och verkar längs vägsträckan negativt men genom parallellvägnätet 
minimeras denna påverkan. 

Även byggskedet innebär sammantaget en negativ påverkan för omgivningen med avseende på ett 
antal miljöaspekter. I de flesta fall är emellertid de störningar som uppkommer av temporär karaktär 
och åtgärder ska vidtas för att i så hög grad som möjligt minska miljöpåverkan. 

De negativa konsekvenserna ska också ställas i relation till den betydande förbättringen med 
avseende på säkerhet i och med att sträckan blir mötesfri med mitträckesseparering. Risken för 
upphinnandeolyckor minskar när den genomgående trafiken separeras från den som ska svänga 
vänster samtidigt som antalet korsningspunkter minskar. 

En sammanställning av samtliga bedömda effekter och konsekvenser redovisas i Tabell 6. För mer 
utförlig information om konsekvenserna, se miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör den här 
järnvägsplanen (Trafikverket 2020b). I den bedöms projektet sammantaget ge upphov till små till 
lokalt medelstora konsekvenser. 
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Tabell 6. Sammanställning av bedömda konsekvenser. 

Sakområde Konsekvenser i utbyggnads-
alternativet jämfört med noll-
alternativet 

Stad och landskap Liten konsekvens 

Kulturmiljö Medelstor konsekvens 

Naturmiljö Medelstor konsekvens 

Rekreation och friluftsliv Liten konsekvens 

Buller Liten konsekvens 

Vibrationer Positiv konsekvens 

Luft Ingen konsekvens 

Risk och säkerhet Positiv konsekvens 

Yt- och grundvatten Liten konsekvens 

Risk för översvämning Ingen konsekvens 

Mark Positiv konsekvens 

Hushållning med naturresurser Liten konsekvens 
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6 Överensstämmelse med miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler, miljökvalitetsnormer och 
bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden 

De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) utgör en central del i Sveriges 
miljölagstiftning. Den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder 
och iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för människor, hälsa eller miljö. Hur väl projektet iakttar de allmänna 
hänsynsreglerna redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7. Utvärdering av överensstämmelse med de allmänna hänsynsreglerna. 

Hänsynsregler Kommentar till hänsynstagande 

Kunskapskravet Inom arbetet med vägplanen bedöms att erfor-
derliga utredningar har genomförts för att ta fram 
underlag för projektets miljöpåverkan. I projek-
tets miljökonsekvensbeskrivning sammanställs 
och nyttjas befintlig och ny kunskap. Även sam-
råden är ett sätt att uppfylla kunskapskravet. 

Försiktighetsprincipen Inom arbetet har förslag på skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått tagits fram för att minimera 
risken för negativ påverkan på människors hälsa 
och miljön. 

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna Trafikverket avser att ställa krav på återvinning, 
arbetsmaskinernas bränsleförbrukning, m.m., i 
upphandlingen av entreprenör. 

Skälighetsprincipen Inom arbetet har en avvägning gjorts mellan 
nytta och kostnader – de krav som ställs är 
miljömässigt motiverade utan att vara 
ekonomiskt orimliga att beakta. 

 

Gällande miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som regleras i 5 kap. miljöbalken 
(1998:808). De kan gälla för hela landet eller för ett avgränsat geografiskt område. Syftet är främst 
att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor och de flesta miljökvalitetsnormer 
baseras på krav i olika EU-direktiv. De miljökvalitetsnormer som är aktuella i projektet redovisades i 
avsnitt 1.7.2. Bedömningen är att dessa normer inte kommer att överskridas på grund av projektet. 
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Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken är av stor betydelse för mark- och 
vattenområden i vägprojekt. Bestämmelserna syftar till att säkra ett långsiktigt nyttjande av 
förnybara och icke förnybara naturresurser såsom mark och vatten för areella näringar, yt- och 
grundvatten, material och energi. I detta projekt planeras såväl omkörningssträckorna som den nya 
gång- och cykelvägen att förläggas invid den befintliga vägen. På så sätt medför projektet ett så litet 
markanspråk som möjligt. 
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7 Markanspråk och pågående markanvändning 
En lagakraftvunnen vägplan ger Trafikverket vägrätt vilket innebär rätt att nyttja den mark som 
behövs permanent för vägutbyggnaden samt mark som avsatts för tillfällig nyttjanderätt. Trafikverket 
får inte ta mer mark i anspråk än vad som behövs för väganläggningen och dess skötsel och 
byggande. Ändamålet ska uppnås med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. I samtliga 
fall har alltså nyttan med det permanenta och tillfälliga markanspråket för byggandet vägts mot den 
olägenhet som intrånget innebär. 

Ombyggnationen av väg 11 innebär breddning av olika delar av vägsträckan vilket medför intrång i 
intilliggande fastigheter. I projektet berörs huvudsakligen jord- och skogsbruksfastigheter men även 
ett antal mindre bostadsfastigheter. Intrång på befintlig fastighetsmark förekommer bland annat vid 
några av korsningarna på grund av breddning av den befintliga vägen samt av vissa befintliga 
anslutningar på grund av dimensionerande fordonstyper. 

För att minimera skadepåverkan och minska markintrånget på fastigheter och dess verksamheter 
förhandlar Trafikverket med berörda fastighetsägare, ansöker om och deltar aktivt i nödvändiga 
lantmäteriförrättningar. För att göra förändringar på enskilda vägar kan Trafikverket antingen träffa 
frivilliga överenskommelser med berörda fastighetsägare och väghållare eller ansöka om 
lantmäteriförrättning. 

Lokal tillgänglighet för boende, verksamheter och näringsliv kompenseras med ett parallellt vägnät 
efter avstängning av befintliga anslutningar. Vid utformning av detta vägnät har samråd hållits med 
de markägare som påverkas av att ny väg förläggs på deras mark. Utöver marken som tas i anspråk 
för denna vägplan behöver ytterligare cirka 4,4 hektar mark tas i anspråk för det nya 
parallellvägnätet. 

För vägplanens intrång på detaljplanelagd mark och hur omfattande intrånget blir i skogs- och 
jordbruksmark, se avsnitt 4.2.2 respektive 4.5.4. 

Marken kan tas i anspråk antingen permanent, med vägrätt (se avsnitt 7.1 för vad detta innebär i 
detta projekt) eller med inskränkt vägrätt (7.2), eller tillfälligt, med tillfällig nyttjanderätt (7.3). 

7.1 Nytt vägområde med vägrätt 
Betecknas med V på plankartan och avser mark som behövs för vägens drift och bestånd. Väghållaren 
får rätt att i fastighetsägarens ställe bestämma över marken eller utrymmets användning under den 
tid vägrätten består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och andra 
tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten upphör när vägen dras in. 

Mark som tas i anspråk med vägrätt utgör cirka 9,4 hektar. 
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7.2 Nytt vägområde med inskränkt vägrätt 
Betecknas med Vi på plankartan och avser vägområde där väghållaren inte får full rätt att bestämma 
över marken eller utrymmets användning. Myndigheten får inte heller full rätt att tillgodogöra sig 
material och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Denna form används när 
det är möjligt och lämpligt att kombinera användningen för vägändamål med annan 
markanvändning. Det står markägaren fritt att använda marken för jordbruks-, skogsmarks- eller 
tomtmarksändamål så länge denna användning inte påverkar vägens funktion eller förhindrar 
väghållarens åtkomst för drift och underhåll. 

Mark som tas i anspråk med inskränkt vägrätt utgör cirka 0,2 hektar. Marken som avses kommer att 
behövas för 

• infiltrationsanläggning för dagvattenhantering (betecknas Vi1 på plankartan) 

• vägnära bullerskyddsskärm (betecknas Vi2 på plankartan) 

7.3 Tillfällig nyttjanderätt 
Betecknas med T på plankartan och avser mark som endast behövs under byggtiden, det vill säga från 
byggstart till tre månader efter godkänd slutbesiktning. 

Mark som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt utgör cirka 4,1 hektar. Marken som avses kommer 
tillfälligt att behövas för 

• arbetsområde (betecknas T1 på plankartan) 

• byggande av broar (betecknas T2 på plankartan 

• etablering och mellanupplag av massor (betecknas T3 på plankartan) 

• uppförande av bullerskyddsskärm (betecknas T4 på plankartan) 
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8 Fortsatt arbete 
Eftersom länsstyrelsen beslutat om att projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
kommer samråd att genomföras med allmänhet, berörda kommuner, länsstyrelsen samt 
organisationer, verksamheter och enskilda som berörs. Samråd med allmänhet och närboende 
genomförs normalt vid ett så kallat öppet hus där berörda markägare kallas via brev och övriga bjuds 
in via annonser i lokalpressen. Med anledning av de rådande omständigheterna föranledda av 
coronapandemin kommer formerna för samrådet att se delvis annorlunda ut men markägare 
kommer ändå att erbjudas samråd på orten. Efter samrådet justeras och omarbetas förslaget utifrån 
eventuella synpunkter. 

Miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör den här vägplanen (Trafikverket 2020b) kommer 
tillsammans med planförslaget, den uppdaterade samrådsredogörelsen samt följebrev att skickas till 
Länsstyrelsen Skåne med begäran om godkännande. Om miljökonsekvensbeskrivningen godkänns så 
färdigställs planförslag och samrådsredogörelse till en granskningshandling. För att informera om 
möjligheten till granskning av järnvägsplanens granskningshandling kungörs denna av Trafikverket 
tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen. 

Samtliga frågetecken som uppstår i ett vägprojekt brukar inte kunna redas ut inom ramen för 
planläggningsprocessen. Viktiga frågor som ska hanteras eller utredas i detta projekts fortsatta arbete 
inkluderar en beredskapsplan för olyckshändelse med föroreningsutsläpp, hur befintliga sidoräcken 
ska hanteras och hur trafiken under byggtiden ska planeras. 

Här följer en redovisning av vilka tillstånd och dispenser som behövs (8.1) samt uppföljning och 
kontroller under byggtiden (8.2). 

8.1 Tillstånd och dispenser 
En del av de verksamheter som byggandet av väganläggningen medför måste prövas i sak. 
Sakprövning sker främst mot 9 kap. (miljöfarlig verksamhet) och 11 kap. (vattenverksamhet) 
miljöbalken (1998:808), men även prövningar mot naturvårdslagen (1964:822), kulturmiljölagen 
(1988:950) och plan- och bygglagen (2010:900) kan bli aktuella. Här redovisas vad som gäller för 
detta projekt. 

Naturvårdslagen 

Projektet innebär att mark som omfattas av landskapsbildsskydd tas i anspråk som vägrätt (se avsnitt 
2.4.1). Detta innebär att tillstånd för åtgärder inom landskapsbildsskyddat område måste prövas hos 
länsstyrelsen. Landskapsbildsskydd är ett skydd som införts med stöd av 19 § naturvårdslagen i dess 
lydelse före den 1 januari 1975. Syftet med skyddet är att skydda stora områden från större påverkan 
eller förändring. 

Miljöbalken 

Den nya gång- och cykelvägen över Tryde å förläggs inom åns strandskyddsområde (se avsnitt 4.3.4). 
Det generella strandskyddet gäller inom 100 meter från ån och dispens för åtgärder såsom körning 
med arbetsfordon, schaktning, pålning och spontning söks normalt sett hos kommunen. För detta 
projekt träder väglagen in och prövningen hanteras inom ramen för denna istället för att prövas 
separat enligt miljöbalken. 
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Även dispenser för objekt med generellt biotopskydd och anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken hanteras genom fastställelseprövningen av vägplanen inom ramen för planläggnings-
processen. 13 objekt med biotopskydd och 11 naturvärdeområden eller naturvärdesobjekt har 
identifierats som sådana så kallade 12:6-objekt. Anmälan om avverkning av bokskogen på den norra 
sidan av väg 11, öster om Anklam (se avsnitt 4.3.3), kommer att göras hos Skogsstyrelsen. 

Två lokaler av den artskyddade hedblomstern kommer att beröras. Artskyddsdispens kommer 
troligen inte behöva sökas för hedblomster. Istället föreslås flytt. 

Anmälan om vattenverksamhet krävs för nerläggning av trumma i mindre vattendrag, vilket krävs för 
biflödet till Tryde å, cirka 200 meter väster om Tryde å. Anmälan om vattenverksamhet görs till 
länsstyrelsen. En anmälan om vattenverksamhet kan även komma ifråga för anläggandet av brostöd i 
anslutning till Tryde å. Samråd med länsstyrelsen föreslås för att i dialog komma fram till den mest 
lämpliga lösningen. 

En anmälan om avhjälpande åtgärder av förorenat område enligt 28 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska skickas in till berörd tillsynsmyndighet innan en sanering 
av påträffade förorenade massor (se avsnitt 4.5.3) kan genomföras. 

Därutöver kan biotopskyddsdispens, 12:6-anmälan och anmälan om vattenverksamhet komma ifråga 
även för objekt som berörs av parallellvägnätet. Sådana frågor fastställs inte i vägplanen utan ska 
prövas separat. Frågorna bör dock hanteras parallellt med fastställelseprocessen för att undvika 
förseningar i projektet genom att beslut inte hinner fattas i tid till att åtgärderna är planerade att 
vidtas. 

Kulturmiljölagen 

Utbyggnaden berör två fornlämningar i form av boplatser (se avsnitt 4.3.2). Om en fornlämning 
riskerar att skadas på grund av utbyggnaden av väganläggningen kommer tillstånd enligt kultur-
miljölagen att behövas. Tillstånd för åtgärder i anslutning till dessa ska sökas hos länsstyrelsen som 
beslutar om vilka arkeologiska insatser som krävs. För övriga fornlämningar i utredningsområdet får 
kompletterande arkeologiska undersökningar visa om de avgränsade utredningsobjekten består av 
lagskyddade fornlämningar eller inte. 

Plan- och bygglagen 

Mindre avvikelse behöver anmälas för två detaljplaner, Detaljplan för Svampakorset respektive 
Detaljplan för Svampabanan, Ramsåsa 46:1 m fl, i utredningsområdets ände i sydöst (se avsnitt 
4.2.2). 

Bygglov för bullerskyddsskärmar (se avsnitt 4.4.1) förutsätts hanteras inom ramen för vägplanens 
fastställelse. 

8.2 Uppföljning och kontroller 
Under byggtiden kan situationer som är svåra att förutse uppstå. En miljösäkringslista kommer att 
tas fram för att säkerställa att identifierade åtgärder och försiktighetsmått förs vidare till nästa skede. 
Hur uppföljningen ska ske mer konkret behöver preciseras i samband med att bygghandlingar 
upprättas. I Tabell 8 redovisas de tillstånd och prövningar som enligt lagstiftningen krävs för olika 
aktiviteter och ärenden. 
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Tabell 8. Olika prövningar och tillstånd som kan komma att bli aktuella. 

Aktivitet Prövning/tillstånd 

Förorenad mark påträffas Om förorenad mark påträffas görs anmälan 
enligt 10 kap. miljöbalken (1998:808). Upp-
lysningsplikt föreligger enligt 10 kap. 9 § för den 
som upptäcker förorening som kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. Flyttning av förorenade massor definieras 
som miljöfarlig verksamhet. 

Transport av förorenade massor Tillstånd enligt avfallsförordningen krävs om 
transporter av farligt avfall blir aktuellt. 

Transport av massor De entreprenörer som anlitas ska ha tillstånd för 
transport av avfall eftersom jord och berg finns 
med som en avfallskategori i miljöbalken. 

Upplag av massor Jordmassor som kan misstänkas vara 
förorenade ska provtas innan de får läggas på 
upplag. För massor som ska placeras på upplag 
där halterna överskrider gränsvärdet för mindre 
än ringa risk ska en anmälan till tillsynsmyndig-
heten göras innan arbetena påbörjas. Anmälan 
för mellanlagring av avfall för anläggnings-
ändamål ska göras enligt 9 kap. 6 § miljöbalken, 
21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd samt 29 kap. miljö-
prövningsförordningen (2013:251). 

För återanvändning av jordmassor i permanent 
upplag ska en anmälan om användning av avfall 
för anläggningsändamål upprättas. 

Schaktning Schakt inom detaljplanelagt område kan behöva 
marklov enligt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
(2010:900) om planens angivna nivå överskrids. 

Fornlämning påträffas Om fornlämning påträffas vid exempelvis 
schaktning ska arbetet omedelbart avbrytas vid 
den del som berörs av fornlämningen. Den som 
leder arbetet ska omedelbart upprätta en an-
mälan till länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § kultur-
miljölagen (1988:950). 
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9 Genomförande och finansiering 

9.1 Formell hantering 
Denna vägplan kommer att kungöras för granskning och sedan genomgå fastställelseprövning. Under 
tiden som underlaget hålls tillgängligt för granskning kan berörda sakägare och övriga lämna 
synpunkter på planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett 
granskningsutlåtande som upprättas när granskningstiden är slut. 

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket ändrar vägplanen. De sakägare som berörs 
kommer då att kontaktas och få möjlighet att lämna synpunkter på ändringen. Är ändringen 
omfattande kan underlaget återigen behöva göras tillgängligt för granskning. 

Vägplanen och granskningsutlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över planen. 
Därefter begärs fastställelse av planen hos Trafikverket. De som har lämnat synpunkter på vägplanen 
ges möjlighet att ta del av de handlingar som har tillkommit efter granskningstiden, bland annat 
granskningsutlåtandet. 

Först i nästa skede kan beslut tas om att fastställa vägplanen, förutsatt att den kan godtas och 
uppfyller de krav som finns i lagstiftningen. Om beslutet överklagas prövas överklagandet av 
regeringen. 

Hur järnvägsplaner och vägplaner ska kungöras för granskning och fastställas regleras i 2 kap. 12–15 
§§ lag (1995:1649) om byggande av järnväg respektive 17–18 §§ väglagen (1971:948). Fastställelse-
beslutet omfattar det som redovisas på planens plankartor och profilritningar, i bilagor till plan-
kartorna samt de villkor som måste följas när vägen byggs som tas upp i beslutet. Denna plan-
beskrivning utgör ett underlag till planens plankartor. 

När vägplanen har vunnit laga kraft blir beslutet om fastställande juridiskt bindande. Detta innebär 
bland annat att vägbyggaren, det vill säga Trafikverket i detta projekt, har rätt, men också skyldighet, 
att lösa in mark som behövs permanent för vägen. Vilken mark som behövs permanent framgår av 
fastighetsförteckningen och plankartan. I fastighetsförteckningen framgår också markens storlek och 
vilka som är fastighetsägare eller rättighetsinnehavare. 

Vägplanen ger också rätt att tillfälligt använda mark som behövs för byggandet av anläggningen. På 
plankartan och i fastighetsförteckningen framgår vilken mark som berörs, vad den ska användas till, 
under hur lång tid den ska användas, hur stora arealer som berörs samt vilka som är fastighetsägare 
eller rättighetsinnehavare. Trafikverket har rätt att börja använda mark tillfälligt så fort vägplanen 
har vunnit laga kraft, men ska meddela fastighetsägare/rättighetsinnehavare när tillträde är beräknat 
att ske. 
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Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar: 

• Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med fastställelsebeslutet och de 
villkor som anges i beslutet. 

• Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. För den mark 
eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare ersättning. 

• Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast. 

Detta innebär att fastighetsägare/rättighetsinnehavare inte utan tillstånd från Trafikverket får 
uppföra byggnader eller på annat sätt försvåra för Trafikverket att använda den mark som behövs för 
anläggningen. Trafikverket har rätt att bygga den anläggning som redovisas i vägplanen. 

9.2 Genomförande 
Fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
vägplanen utgörs i huvudsak av lantmäteriåtgärder. Förrättning sker dels enligt fastighetsbildnings-
lagen (1970:988), dels enligt anläggningslagen (1973:1149). 

Förrättning enligt fastighetsbildningslagen 

Avskurna fält, förlängda ägoavstånd och en försvårad brukning för berörda jord- och skogsbruks-
fastigheter åtgärdas lämpligen genom fastighetsreglering av berörda fastigheters markområden. 
Förändrad åkeranslutning eller vägutfart med 1–2 härskande fastigheter hanteras med fördel av 
Lantmäteriet genom att bilda ett så kallat officialservitut. 

För att undvika att befintliga gränsmarkeringar försvinner eller raseras i samband med utbyggnaden 
ansöker Trafikverket om en särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet i god tid innan arbetet 
påbörjas. Lantmäteriet genomför då en inmätning av befintliga gränsmarkeringar före och efter 
utbyggnaden och återmarkerar raserade gränspunkter med ett nytt märke där så är möjligt. Om det 
är olämpligt att markera i den ursprungliga gränspunkten koordinatssätts denna och tilldelas istället 
ett unikt gränspunktsnummer. 

Detta förfarande säkerställer befintliga fastighetsgränsers lägen och undviker framtida fastighets-
bestämningar av gränser. Därmed undviks att Trafikverket efter vägutbyggnaden får bära kostnaden 
för någonting som myndigheten inte förorsakat. 

Förrättning enligt anläggningslagen 

Ombyggnaden av väg 11 innebär att ett stort antal fastigheter berörs av förändrad vägutfart och att 
nya enskilda vägar tillkommer. Om dessa vägar ska nyttjas av fler än två fastigheter förespråkas att 
en gemensamhetsanläggning bildas som förvaltas av en samfällighetsförening. Om det anses 
lämpligare bör de nya enskilda vägarna införlivas i befintliga gemensamhetsanläggningar genom ett 
omprövningsförfarande som regleras i anläggningslagen. Gemensamhetsanläggningar som berörs av 
markintrång och förändring av utrymmet kommer då att omprövas genom en så kallad anläggnings-
förrättning. 

 

206



96 
 

Tidplan 

Byggandet av anläggningen beräknas pågå i två år. Tiderna är ungefärliga. 

• 2021 – Vägplanen fastställs 

• 2024 – Planerad byggstart 

• 2026 – Ny anläggning tas i drift 

9.3 Finansiering 
Enligt beräkning i augusti 2020 kommer projektets totalkostnad att uppgå till cirka 225,7 miljoner 
kronor (i juni 2019 års prisnivå). Utbyggnaden av väg 11 på sträckan mellan Anklam och Tomelilla är 
ett namngivet objekt i den regionala transportinfrastrukturplanen för 2018–2029 (Region Skåne 
2018) och är i den planen finansierad med 105 miljoner kronor. 
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11-anklam-tomelilla/). 

Länsstyrelsen Skåne (utan år). Översiktliga kommunbeskrivningar. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/oversiktliga-
 beskrivningar/oversiktliga-kommunbeskrivningar.html 

Länsstyrelsen Skåne (2006). Kulturmiljöprogram för Skåne. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/kulturmiljoprogram-for-
 skane.html 

Länsstyrelsen Skåne (2016). Skånska åtgärder för miljömålen – Regionalt åtgärdsprogram för 
 miljökvalitetsmålen 2016-2020. (Dnr 501-23166-2015) 

Länsstyrelsen Skåne (2018). Yttrande avseende beslut om betydande miljöpåverkan för vägplan för 
 riksväg 11 Anklam-Tomelilla. (Dnr 343-29565-2018) 

Miljö- och energidepartementet (2009). Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete 
 (Regeringens proposition 2009/10:155). Stockholm: Regeringskansliet. 

Naturvårdsverket (utan år). Den svenska miljömålsportalen. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://www.miljomal.se/ 

Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark : Modellbeskrivning och vägledning. 
 (Rapport 5976) 

Näringsdepartementet (2008). Mål för framtidens resor och transporter (Regeringens proposition 
 2008/09:93). Stockholm: Regeringskansliet. 

Näringsdepartementet (2018). Regeringens skrivelse 2017/18:278 : Nationell planering för 
 transportinfrastrukturen 2018–2029 (Regeringsbeslut 2018-06-14). Stockholm: 
 Regeringskansliet. 

Region Skåne (2015). Överenskommelse Samverkan Region Skåne och Trafikverket för införande 
 av regionalt superbusskoncept. (Dnr 1501967) 

Region Skåne (2016). Planera för nya stationssamhällen : Införandet av Regionalt 
 superbusskoncept i Skåne. Region Skåne, Enheten för strategisk fysisk planering. 

Region Skåne (2018). Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018–2029. Beslutad av 
 Regionfullmäktige 20181211. 

Region Skåne (2019). Så reser vi i Skåne: Resvaneundersökningen 2018. 

Riksantikvarieämbetet (u.å.). Bebyggelseregistret – BeBR. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://www.raa.se/bebr/ 

208

https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-11-anklam-tomelilla/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och-forbattrar/vag-11-anklam-tomelilla/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/oversiktliga-%09beskrivningar/oversiktliga-kommunbeskrivningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/kulturmiljoprogram/oversiktliga-%09beskrivningar/oversiktliga-kommunbeskrivningar.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/kulturmiljoprogram-for-%09skane.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/kulturmiljoprogram-for-%09skane.html
https://www.miljomal.se/
https://www.raa.se/bebr/


98 
 

Riksantikvarieämbetet (u.å.). Fornsök. [Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.raa.se/fornsok/ 

SFS 1964:822. Naturvårdslag. Stockholm: Miljödepartementet. 

SFS 1970:988. Fastighetsbildningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1971:948. Väglag. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 1973:1149. Anläggningslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

SFS 1988:950. Kulturmiljölag. Stockholm: Kulturdepartementet. 

SFS 1995:1649. Lag om byggande av järnväg. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 

SFS 1998:899. Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Stockholm: Miljö- och 
energidepartementet. 

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SFS 2013:251. Miljöprövningsförordning. Stockholm: Miljödepartementet. 

Sjöbo kommun (1993). Bevarandevärda kulturmiljöer inom Sjöbo kommun. Sjöbo: Kulturnämnden. 

Sjöbo kommun (2009). Översiktsplan för Sjöbo kommun. 

Skånetrafiken (2016). Typritningar. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://skanetrafiken.varumarkesmanual.se/sv/hallplatser/typritningar [2020-04-
 08] . 

Statistiska centralbyrån (SCB) (utan år). Förvärvsarbetande pendlare 16+ år över kommungräns 
 (RAMS) efter kommun och kön. År 2004 - 2018. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM
 0207L/PendlingK/ [2020-01-14] . 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) (utan år). Kartvisare : Jordarter 1:25000–1:100000. 
 [Elektronisk]. Tillgänglig: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-
 100.html [2020-04-08] . 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) (utan år). Vattenwebb : Modelldata per 
 område. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/ [2020-04-
 18] . 

TDOK 2014:1021. Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg. Version 2.0. (2017-03-
 13). Trafikverket. 

Tomelilla kommun (1974). Stadsplan för del av västra industriområdet. (S71) 

Tomelilla kommun (1993) Detaljplan för Svampakorset. (S115) 

Tomelilla kommun (1997) Detaljplan för Svampabanan, Ramsåsa 46:1 m fl. (S119) 

209

https://www.raa.se/fornsok/
https://skanetrafiken.varumarkesmanual.se/sv/hallplatser/typritningar
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM%090207L/PendlingK/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM%090207L/PendlingK/
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-%09100.html
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-%09100.html
http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/


99 
 

Tomelilla kommun (2002). Ortsrapport Ramsåsa. 

Tomelilla kommun (2013). Miljömål 2014-2020. Tomelilla: Kommunledningskontoret, 
 samhällsbyggnad. 

Tomelilla kommun (2015). Tomelilla kommuns åtgärder för miljömålen 2015-2020. Tomelilla: 
 Kommunledningskontoret, samhällsbyggnad. 

Tomelilla kommun (2019). Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040. 

Trafikverket (u.å.). Vägtrafikflödeskartan. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation# [2020-01-10] . 

Trafikverket (2014a). Nationell plan för transportsystemet 2014–2025. (TRV 2012/38626) 

Trafikverket (2014b). Yt- och grundvattenskydd. (TRV Handbok, publikation 2013:135) 

Trafikverket (2015a). Åtgärdsvalsstudie cykel : Tomelilla kommun, Tomelilla–Ramsåsa/Brösarp–
 Eljaröd. (TRV  2015/98473) 

Trafikverket (2015b). Krav för vägars och gators utformning. (Trafikverkets publikation 2015:086) 

Trafikverket (2016). Åtgärdsvalsstudie : Riksväg 11 Anklam-Svampakorset (väg 11/väg 19). (TRV 
 2015/109807) 

Trafikverket (2017). Åtgärdsvalsstudie Cirkulationsplatser på landsbygd. (TRV 2017/42091) 

Trafikverket (2018a). Samrådsunderlag Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2018/34898) 

Trafikverket (2018b). PM Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2014-2040-
 2060. (TRV 2017/58771) 

Trafikverket (2019a). PM Naturvärdesinventering inkl. PM Passageplan djur Väg 11 Anklam–
 Tomelilla. (TRV 2019/73047) 

Trafikverket (2019b). PM Landskapsanalys Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2019/73047) 

Trafikverket (2020a). PM Kulturarvsanalys Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2019/73047) 

Trafikverket (2020b). Miljökonsekvensbeskrivning Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2019/73047) 

Trafikverket (2020c). PM Gestaltningsprogram Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2019/73047) 

Trivector (2014). Infrastruktur för Superbuss Lund/Malmö–Sjöbo–Simrishamn : Stråkstudie för 
 regional Superbuss. (Rapport 2014:60)  

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna & Havs och vattenmyndigheten (utan år). VISS : 
 Vatteninformationssystem Sverige. [Elektronisk]. Tillgänglig: 
 https://www.viss.lansstyrelsen.se [2020-04-08] . 

ÅF Infrastructure (2018). PM Markmiljöinventering Väg 11 Anklam–Tomelilla. (TRV 2018/34898) 

210

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation
https://www.viss.lansstyrelsen.se/


 

Postadress: Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö 
Besöksadress: Gibraltargatan 7, 211 18 Malmö 

Telefon: 0771–921 921 
Texttelefon: 010–123 50 00 

www.trafikverket.se 

211



1 (3)

Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ida.abrahamsson@tomelilla.se

Tomelilla den 20 augusti 2020 Dnr KS 2020/124

Sjöbo kommun

Yttrande samrådshandling förslag till Översiktsplan 
för Sjöbo kommun 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna yttrande på Sjöbo kommuns förslag till 
översiktsplan i enlighet med förvaltningens förslag. 

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. 
Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, med undantag för Sjöbo 
tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla. 

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans
Visionen är indelad i tre målområden:

 Hela Sjöbo lever
 Naturen i Sjöbo förgyller livet
 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Samrådsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 5 juni och 30 
september 2020.

Yttrande Tomelilla kommun 
Det konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan 
Tomelilla och Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och 
Simrishamn. Pendlingen till och från Sjöbo är dock cirka 3 gånger så stort, 
med lite övervikt för resandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 
340 resor från Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i 
balans, även om inga exakta siffror presenteras i planen.
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Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att 
Sjöbo lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för 
de unga i Sjöbo. Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud 
tillgängligt, gör det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt 
underlättar de ungas skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till 
byarna fram. Sjöbo har också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med 
en utspridd befolkning som gör det svårt att organisera hållbar 
kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att man måste titta på andra lösningar, 
och tittar särskilt på möjligheterna att flytta resor från bil till cykel. Här 
finns kanske framtida gemensamma utvecklingsprojekt mellan Tomelilla 
och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel 
lokal mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för 
kollektivtrafik och spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska 
energianvändningen fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, 
vattenkraft, solkraft, vindkraft och/eller återvunnen energi.

Annat som lyfts fram som framtida utveckling är till exempel ostörda 
områden som Sjöbo menar utgör en stor potential ur ett regionalt 
perspektiv och kan utgöra en stor tillgång för turism och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra 
underlag. I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar 
Tomelilla negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som 
kan leda till ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge 
kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
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Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser för Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson 15 september 2020.
Samhällsbyggnadsnämnden § 72/2020, handlingsid: Ks 2020.2630.
Byggnadsnämnden § 90/2020, handlingsid: Ks 2020.2700.
Underrättelse om samråd - Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040, handlingsid: Ks 2020.2631.
Samrådshandling ÖP2040 Sjöbo kommun, handlingsid: Ks 2020.2701.

Kommunledningskontoret

Ida Abrahamsson
Hållbarhetsstrateg

Beslutet skickas till:
Sjöbo kommun
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 72 Dnr SBN 2020/220

Yttrande gällande Sjöbo kommuns översiktsplan

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande 
enligt skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att översiktsplanen är väl 
utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i båda kommunerna.

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har tagit fram förslag till Översiktsplan 2040 för Sjöbo. 
Förslaget är utställt för samråd fram till 30 september 2020.

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans
Visionen är indelad i tre målområden:

- Hela Sjöbo lever
- Naturen i Sjöbo förgyller livet
- Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan Tomelilla och 
Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och Simrishamn. Pendlingen 
till och från Sjöbo är dock ca 3 gånger så stort och med lite övervikt för 
reandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 340 resor från 
Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i balans, 
även om inga exakta siffror presenteras i planen.

Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att Sjöbo 
lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för de unga i 
Sjöbo. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud tillgängligt, gör det 
lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt underlättar de ungas 
skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till byarna fram. Sjöbo har 
också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med en utspridd befolkning 
som gör det svårt att organisera hållbar kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att 
man måste titta på andra lösningar, och tittar särskilt på möjligheterna att 
flytta resor från bil till cykel. Här finns kanske framtida gemensamma 
utvecklingsprojekt mellan Tomelilla och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel lokal 
mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för kollektivtrafik och 
spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska energianvändningen 
fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, vattenkraft, solkraft, 
vindkraft och/eller återvunnen energi. Annat som lyfts fram som framtida 
utveckling är till exempel ostörda områden som Sjöbo menar utgör en stor 
potential ur ett regionalt perspektiv och kan utgöra en stor tillgång för turism 
och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. 
I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla 
negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till 
ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 72 forts.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser.

Uppföljning
Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för samlat svar från Tomelilla 
kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande 
enligt skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att översiktsplanen är väl 
utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i båda kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Plan och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: 
Sbn 2020.2142.
Underrättelse om samråd - Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040, handlingsid: Sbn 2020.2143.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

Bn § 90 Dnr BN 2020/57

Samrådsyttrande över Översiktsplan för Sjöbo 
kommun 2040

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande enligt 
skrivelsen nedan i ärendebeskrivningen, men särskilt påtalar att 
Översiktsplanen är väl utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns 
inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom 
finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning 
och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har tagit fram förslag till Översiktsplan 2040 för Sjöbo. 
Förslaget är utställt för samråd fram till 30 september 2020.

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans

Visionen är indelad i tre målområden:
 Hela Sjöbo lever
 Naturen i Sjöbo förgyller livet
 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan Tomelilla och 
Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och Simrishamn. Pendlingen 
till och från Sjöbo är dock ca 3 gånger så stort och med lite övervikt för 
reandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 340 resor från 
Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i balans, 
även om inga exakta siffror presenteras i planen.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 90 forts

Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att Sjöbo 
lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för de unga i 
Sjöbo. Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud tillgängligt, gör 
det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt underlättar de ungas 
skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till byarna fram. Sjöbo har 

också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med en utspridd befolkning 
som gör det svårt att organisera hållbar kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att 
man måste titta på andra lösningar, och tittar särskilt på möjligheterna att 
flytta resor från bil till cykel. Här finns kanske framtida gemensamma 
utvecklingsprojekt mellan Tomelilla och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel lokal 
mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för kollektivtrafik och 
spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska energianvändningen 
fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, vattenkraft, solkraft, 
vindkraft och/eller återvunnen energi.

Annat som lyfts fram som framtida utveckling är till exempel ostörda 
områden som Sjöbo menar utgör en stor potential ur ett regionalt perspektiv 
och kan utgöra en stor tillgång för turism och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra underlag. 
I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla 
negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som kan leda till 
ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge kommunerna.
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TOMELILLA KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2 september 2020

Justerandes sign

§ 90 forts

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser för Tomelilla kommun.

Uppföljning
Beslutet expedieras till KS för samlat svar från Tomelilla kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande enligt 
skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att Översiktsplanen är väl utformad 
med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse bygglovschef Ingrid Järnefelt 2020-08-19. Samrådsyttrande 
Översiktsplan 2040 Sjöbo handlingsid; Bn 2020.577.
Underrättelse om samråd - Förslag till Översiktsplan för Sjöbo kommun 
2040 handlingsid; Bn 2020.578.
Länk till Sjöbo ÖP 2040:
https://www.sjobo.se/download/18.52cd4eca171b3d90f7b8feed/15897923
97947/%C3%96P2040_1.pdf - ÖP2040_1 handlingsid; Bn 2020.579.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Postgiro/Bankgiro 
11 35 20-1 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

 Datum Vår referens 
 2020-06-05 PLAN.2018.1055 

  
 
UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD – Förslag till  
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 

  
Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Samrådsbeslut för översiktsplanen togs 
av Kommunstyrelsen i Sjöbo, den 22 april 2020. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, 
med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla. 
 
Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra 
som möjligt. Förslaget till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska 
vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. 
Förslaget till en ny översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen 
anser är befogade. Sedan granskas det slutliga förslaget ytterligare en gång. 
 
Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/OP2040.  
 
Samrådsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 5 juni och 30 september 2020. 
 

• Synpunkter kan lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun,  
275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-09-30. Frågor om process och 
innehåll hänvisas till samma mailadress.  

 
• I anslutning till planförslaget finns en Tyck till-funktion med möjlighet att lämna 

synpunkter på planförslaget digitalt. 
 

• På biblioteket i Sjöbo finns från och med mitten av juni en dator tillgänglig med förslaget 
till översiktsplan samt en brevlåda där du kan lämna synpunkter i pappersform.  

 
• I andra veckan i september bjuder kommunen in till ett möte i Vollsjö och ett i Lövestad. 

Information om tid och plats skickas ut i början av september. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN I SJÖBO KOMMUN 
 
Karina Hansson   Louise Andersson 
Kommundirektör   Enhetschef strategienheten 
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LÄSANVISNING 

 

Kartberättelse 

Förutom denna PDF-version finns översiktsplanen upplagd som en kartberättelse. 
Kartberättelsen hittas på denna länk. I kartberättelsen är många av kartorna interaktiva, dvs. 
zoom- och (i vissa fall) klickbara. 

 

 

Att se landskapet som helhet 

 
Landskapet är den arena där olika verksamheter sker och påverkar utvecklingen. Landskap 

varierar över tid och geografi, beroende på företeelser, vem som betraktar landskapet och i 

vilket syfte. Landskapet hanteras många gånger sektorsvis snarare än som en helhet, vilket 

kan leda till splittring i samhällsplaneringen och verksamhetsutövning där varje sektor gör 

sin bedömning av vad som är en lämplig åtgärd. En åtgärd inom ett område kan då få 

negativa konsekvenser inom ett annat. För att kunna uppnå en hållbar utveckling krävs 

därför en helhetssyn på landskapet. 

 

Landskapets karaktärsområden 

År 2008 tog Länsstyrelsen fram Det skånska landsbygdsprogrammet. Programmet 

identifierar och analyserar Skånes olika karaktärsområden i landskapet, utan att lägga någon 

värdering i dessas olika egenskaper och förutsättningar. 

Landskapet i Sjöbo är varierande och erbjuder en mångfald av miljöer att uppleva. Det finns 

tydliga områdesskillnader beroende på naturförutsättningar och hur intensivt marken 

utnyttjats genom historien. I kommunen finns fem huvudsakliga karaktärsområden (en 

mycket liten del av kommunens yta ligger även inom det Sydskånska backlandskapet): 

 Vombsjösänkan 

 Södra mellanbygden 

 Linderödsåsen 

 Snogeholm och Krageholmsjöns godslandskap 

 Romeleåsen 

I den här översiktsplanen använder vi landskapets karaktärsområden som utgångspunkt när 

vi beskriver planens nuvarande förutsättningar och framtida markanvändning. Mycket av 

informationen är hämtad just från Det skånska landsbygdsprogrammet. Under respektive 

flik ovan finns information och statistik för vart och ett av kommunens karaktärsområden. 

Samma indelning har gjorts under kapitlet Markanvändning. 
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Landskapskaraktärsområden i Sjöbo kommun 

 

Statistiken 

Kommunens olika karaktärsområden skiljer sig mycket åt vad gäller storlek och 

befolkningsantal. Ca två tredjedelar av kommunens befolkning bor i Vombsjösänkan, en 

tredjedel i Södra mellanbygden och bara 5 % av kommunens invånare bor i de övriga 

karaktärsområdena. Samtliga av kommunens tätorter är lokaliserade i Vombsjösänkan och 

Södra mellanbygden, undantaget Sövde som ligger på gränsen mellan Vombsjösänkan och 

Snogeholms - Krageholmsjöns godslandskap. Sövde beskrivs dock under fliken för 

Vombsjösänkans karaktärsområde. 

Karaktärsområdena utgör inga traditionella statistikområden, och därför finns det ingen 

färdigbearbetad statistik att hämta. Den statistik som presenteras i planen bygger på statistik 

från SCB, indelad i 500-metersrutor. Områdena blir därmed ungefärliga, varpå presentation 

av absoluta befolkningstal har uteslutits ur materialet och ersatts av ungefärliga 

procentsatser. I de fall en ruta ingår i två olika karaktärsområden antas hälften av dess 

befolkning höra hemma i det ena karaktärsområdet och hälften i det andra. Verkligheten ser 

naturligtvis inte ut på det sättet, men skillnaderna är så pass små att det i det här fallet endast 

har marginell påverkan på statistiken som helhet. Ju lägre befolkningsantal ett område har 

desto större blir emellertid skillnaderna, vilket är bra att ha i åtanke när statistiken tolkas. 
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Planens innehåll 

En röd tråd ska löpa genom planens olika delar, samtidigt som översiktsplanen ska kunna 

tillämpas genom att enbart använda information och riktlinjer under Markanvändning och 

Vattenanvändning. 

 
Inledning 

I inledningen ges en introduktion och förklaring av vad en översiktsplan är, ges en 

beskrivning av process och tidplan samt presenterar resultatet av tidigare dialogarbete. 

 

Förutsättningar 

Under fliken Förutsättningar presenteras information och resonemang som kan ge en 

förståelse för kommunens förutsättningar, i regionen och inom kommunen, för att på sikt 

skapa en hållbar utveckling. Detta gäller historik och kulturmiljö såväl som natur, 

socioekonomi, näringsliv, jordbruk, infrastruktur och hållbara transporter. Avsnittet 

beskriver också historik och förutsättningar för landskapets karaktärsområden med 

tillhörande tätorter. Informationens besvarar frågan Vad har vi?. 

 
Planeringsprinciper 

Kapitlet besvarar frågan Vart ska vi? genom att berätta om globala, nationella och regionala 

mål samt kommunens vision för 2034, med tillhörande konkretiserande planeringsprinciper. 

Planeringsprinciperna tar hänsyn både till kommunens vision och globala, nationella och 

regionala mål.  

 
Utvecklingsstrategi 

Utvecklingsstrategin målar i breda penseldrag upp kommunens önskvärda utveckling fram 

till 2040, med grund i planeringsprinciperna. 

 
Markanvändning/Vattenanvändning 

I kapitlen Markanvändning och Vattenanvändning besvaras frågan Hur gör vi?. Här ska alla 

andra avsnitt stråla samman i en konkret planeringsstrategi. I form av markanvändning och 

riktlinjer konkretiseras mål och samarbeten, planeringsprinciper och utvecklingsstrategi, och 

samtidigt visas hur planeringen ska hantera de värden som finns och hänsyn som måste tas. 

 

Konsekvenser 

Kapitlet tar upp de konsekvenser översiktsplanens genomförande får inom områden som 

anses vara av stor vikt för kommunens hållbarhetsarbete. 

 

Referenser 

Avsnittet listar de referenser som har använts i arbetet.  
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INLEDNING 

 

Vad är en översiktsplan? 
  

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så 
bra som möjligt; att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, att hushålla med resurser samt 
transparens gentemot kommunens invånare gällande kommunens intentioner. Vad en 
översiktsplan (ÖP) ska innehålla och hur processen att ta fram en översiktsplan ska gå till är 
reglerat i plan- och bygglagen (PBL). Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Fördjupningar av översiktsplanen kan göras för delområden, 
t.ex. tätorter.  

  

Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska vision och ska 
fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen vägs allmänna 
intressen, enligt Miljöbalken (MB) och PBL, mot varandra och om de står i konflikt ska 
kommunen ange vilket intresse som ska prioriteras. Översiktsplanen behandlar inte 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. 

  

Översiktsplanen ska också redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer enligt MB. Statens uppfattning redovisas i Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över den utställda översiktsplanen. 

  

En sammanfattande beskrivning av de konsekvenser ett genomförande av översiktsplanen 
medför, ska redovisas. Syftet med konsekvensbeskrivningen är att stärka översiktsplanens 
funktion som beslutsunderlag. Innebörden av olika förslag kan då lättare förstås och 
diskuteras tidigt under planprocessen. 

 

 

Geografisk avgränsning 

 

Fördjupad översiktsplan 
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 omfattar hela kommunens geografiska 
område, med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp där fördjupade översiktsplaner 
gäller parallellt. 
  
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 ersätter följande dokument: 

 Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP 2009, antagen av kommunfullmäktige 
2009-04-29 

 Fördjupad översiktsplan för Grimstofta söder, antagen av 
kommunfullmäktige 2007-09-26 

 Vindkraft i Sjöbo kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen, antagen av 
kommunfullmäktige 2010-10-07 
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Följande fördjupade översiktsplaner fortsätter att gälla parallellt med Översiktsplan för 
Sjöbo kommun 2040: 

 FÖP 2007 Blentarp, antagen av kommunfullmäktige 2008-04-23 

 Fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo tätort, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-24 

 
 

 

Process 

 

Förslaget till en ny översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som 
kommunen anser är befogade, för att sedan låta det slutliga förslaget granskas ytterligare en 
gång. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska fogas till översiktsplanen inför antagandet.  

  

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och fortsätter att gälla tills en ny översiktsplan 
antas. Översiktsplanen ska hållas aktuell och omarbetas i takt med att förutsättningarna 
inom kommunen förändras. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till översiktsplanens aktualitet. 

  

Samråd initieras i april 2020 och pågår fram till 30 september 2020. Översiktsplanen ställs ut 
för granskning efter att synpunkter från samrådets har övervägts och arbetats in. 
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Dialogarbete 

För att nå ett så bra resultat som möjligt har översiktsplanen föregåtts av ett omfattande 
dialogarbete. Bland annat har alla elever som gick åk 9 2017 blivit intervjuade. Arbetet 
sammanställdes i rapporten Ung i Sjöbo, som finns att läsa här. Alla byalag och 
försköningsföreningar har fått möjlighet att berätta vad de ser som viktigt för deras bygd 
genom ett utskick med en "hemuppgift" samt genom fysiska "byvandringar" tillsammans 
med flertalet av kommunens byalag. LRFs kommungrupp har involverats liksom 
representanter från Jordägarförbundet. I samband med kommunens arbete med att ta fram 
en ny vision för kommunen "Vision 2034" så genomfördes bland annat en omfattande 
enkätundersökning. Det som kom fram från den har också legat till grund för Översiktsplan 
för Sjöbo kommun 2040. Då översiktsplanen behandlar kommunens utveckling och mark- 
och vattenanvändning på en mycket övergripande nivå är det också mycket kloka idéer och 
synpunkter som inte ryms inom denna ram men som ändå varit värdefulla att ta del av. 
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 är utformad som ett realistiskt handlingsprogram 
tänkt att genomföras inom angiven tidsram. Detta innebär också att hårda prioriteringar har 
gjorts. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Om Sjöbo kommun 

 

 
 

Sjöbo kommun ligger i mitten av södra Skåne och angränsar till Lund, Eslöv, Hörby, 
Tomelilla, Ystad och Skurup kommuner. Med en areal på drygt 500 km2, varav 15 km2 
vatten, är Sjöbo kommun den ytmässigt tredje största kommunen i Skåne. Sjöbo kommun 
har ca 19 200 invånare och är därmed relativt glest bebodd i jämförelse med andra skånska 
kommuner.  

  

Centralort i kommunen är Sjöbo tätort, med serviceorterna Blentarp, Vollsjö och Lövestad. 
Den kommunala servicen är i huvudsak lokaliserad till dessa orter.  

  

Totalt finns åtta enligt SCB definierade tätorter; Sjöbo tätort, Blentarp, Vollsjö, Lövestad, 
Karups sommarby, Bjärsjölagård och Äsperöd. Flera av dessa växte fram i samband med 
järnvägens storhetstid, i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Sjöbo kommun har 
även femton småorter, enligt SCB:s definition. 
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Den interaktiva kartan visar kommunens tät- och småorter, samt totalt antal invånare i dessa 
år 2015. Sjöbo tätort hade år 2015 ca 8000 invånare. Blentarp hade ca 1500, Vollsjö ca 800 
och Lövestad ca 600 invånare.  

 

Sjöbo i Skåne  

 

                                   
 
Skåne är en av tre storstadsregioner i Sverige och har ca 1,35 miljoner invånare. 33 
kommuner ingår i regionen, vilket innebär många kommuner på en relativt liten yta. 
Regionen har således en flerkärnighet av större orter, där Region Skåne har identifierat 
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm och Ystad som så kallade regionala 
kärnor (Referens: Region Skåne 2018: 5).  

  

För Sjöbo kommun är samspelet med omlandet avgörande för det dagliga livet och för 
samhällsutvecklingen i stort. Till exempel är Malmö, Lund och Ystad mycket viktiga 
pendlingskommuner för arbete och studier, och även viktiga målpunkter för service och 
verksamheter. Utvecklingen av kollektivtrafikutbudet från Skånetrafiken är också beroende 
av möjligheten att utveckla starka stråk som kan knyta ihop Sjöbo kommun med övriga 
delar av regionen. Mer information om kollektivtrafik finns under Kollektivtrafik och 
kommunikationer. 
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Mellankommunala samarbeten 

                               
Lokalt hållbarhetsarbete påverkar ett land på andra sidan jorden likväl som grannkommuner. 
Att samverka mellan kommuner kan därför ge stora synergieffekter i arbetet för en hållbar 
utveckling. Det pågår en ständig samverkan mellan kommuner där dessa frågor är mycket 
relevanta. Sjöbo kommun är bland annat en del av Romeleås- och sjölandskapskommité 
(RÅSK), Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK), Kävlingeåns vattenråd och Nybroån, 
Kabusaån och Tygeåns vattenråd. 

 
 

SÖSK 

                                  
 

Sjöbo kommun ingår i SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, tillsammans med 
grannkommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. SÖSK har en samordnande, 
rådgivande och rekommenderande roll i kommunernas utvecklingsarbete, och syftar till att 
hävda sydöstra Skånes intressen gentemot regionala, centrala och mellanstatliga 
myndigheter, samt att diskutera mellankommunala frågor och potentiella samarbeten 
(Referens: SÖSK Sydöstra Skåne). 
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Romeleås- och sjölandskapskommittén  
 

                                  
Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK, har bildats av kommunerna Lund, Malmö, 
Sjöbo, Skurup, Svedala, Trelleborg och Ystad samt Region Skåne. Romeleås- och 
sjölandskapet är bland annat en del av det riksintresse som finns för rörligt friluftsliv, mer 
information finns att läsa under respektive berört karaktärsområde. 

  

År 2018 tog RÅSK fram en "Strategi för utveckling av Romeleås- och sjölandskapet – 
Vision 2030". Strategin syftar till att ge en samlad bild av Romeleås- och sjölandskapets 
utvecklingsmöjligheter, lista behov av insatser för att nå de mål som ställs samt föreslå 
möjligheter till finansiering, genomförbarhet och ansvarsfördelning. Strategin ska bland 
annat fungera vägledande för kommunernas översiktsplanering (Referens: RÅSK 
Romeleåsen Sjölandskapet 2018).  

 

 

Kävlingeåns vattenråd 
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Kävlingeåns vattenråd är en frivillig sammanslutning av kommuner, representanter för de 
areella näringarna, vattenavledningsföretag och övriga, som är beroende av eller engagerade i 
vård och nyttjande av vattenförekomsterna inom verksamhetsområdet (Referens: Sjöbo 
kommun 2019: 2).  

 

Kävlingeåns vattenråd bildades i syfte att samla arbetet med vattenvård och vattenkontroll i 
en organisation, där medlemmarna i vattenrådet kan samverka i olika frågor. Medlemmarna 
består bland annat av kommunerna Sjöbo, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund 
och Tomelilla, Sydvatten, VA Syd och olika representanter från areella näringar och 
markägare.  

 

Några av vattenrådets arbetsuppgifter är att säkerställa och förbättra vattenkvaliteten i de 
olika vattendragen, initiera olika åtgärder för Kävlingeån vid behov och verka som 
remissorgan i vattenfrågor gentemot kommuner och andra myndigheter (Referens: Sjöbo 
kommun 2017: 1, kartmaterial: SMHI 2019). 

 

Nybroån, Kabusaån och Tyge å vattenråd 
 

                                  
 

Nybroån-, Kabusaån- och Tygeåns vattenråd är också av intresse för kommunen. 
Vattenrådet är ett lokalt samverkansorgan för vattenfrågor och en frivillig 
medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och 
enskilda som har intresse i vården och nyttjandet av vattenförekomsterna. Några av 
vattenrådets uppgifter är att se till och samordna recipientkontroll i vattenförekomsterna, 
initiera åtgärder som reducerar föroreningsbelastning, främja biologisk mångfald och 
rekreation samt fungera som samråds- och remissorgan (Referens: Vattenrådets stadgar 
upprättade 1982, reviderade och antagna på årsstämman 2018-05-18, kartmaterial: SMHI 
2019). 
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Flyttmönster 
                 

 
 

Sedan många år har kommunen ett positivt flyttnetto. Inflyttning till Sjöbo kommun skedde 
under år 2017 och 2018 främst från Malmö, Lund, Ystad och Tomelilla kommuner. Samma 
mönster kan ses vad gäller utflyttning från kommunen.  

  

Kartbilden visar enbart flyttningar till och från tätorter, med fler än 30 flyttningar under 
2017 och 2018. Flyttningar inom kommunen visas inte i kartbilden. Bilden visar att 
flyttningar främst sker mellan kommunernas centralorter, dvs. mellan Malmö och Sjöbo, 
Lund och Sjöbo, Skurup och Sjöbo, Ystad och Sjöbo och Tomelilla och Sjöbo. Naturligtvis 
sker flyttningar även till och från kommunens övriga delar, men siffrorna är inte lika stabila 
som de mellan centralorterna utan varierar mer mellan åren (Referens: SCB).  
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Närhet till naturen lockar till inflyttning 
 

  
 

En av de största anledningarna till inflyttning i kommunen är den närhet som finns till natur 
och skog, enligt en undersökning som gjordes år 2017 inför kommunens vision 2034. 
Naturvården, friluftslivet, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman och insikten om dess 
betydelse för livskvaliteten växer i takt med att stress, utmattningssyndrom och övervikt 
ökar. Barn har särskilda vinster av en god miljö, t.ex. genom den högre känsligheten för 
luftföroreningar och bättre förutsättningar för att klara skolan genom bullerfria miljöer och 
genom miljöer som främjar rörelse. 

  

I sydvästra Skåne råder det brist på allemansrättslig mark och tillgängliga grönområden av 
god kvalitet. I Sjöbo kommun finns stor tillgång till allemansrättslig mark som är viktigt för 
ett rikt friluftsliv. Sjöbo kommun har också generellt god tillgång till grönområden med 
stora rekreations- och naturvärden. 

  

Cirka en fjärdedel av kommunen består av skogsmark, som i sin tur består av hälften 
barrskog och hälften lövskog. Skogen är värdefull för friluftsliv och rekreation. Den är också 
en viktig källa till förnybara råvaror och erbjuder unika livsmiljöer för olika djur- och 
växtarter (Referens: Sjöbo kommun 2017: 1). Användning och reglering av skogsbruk 
regleras av Skogsvårdslagen. Inom kommunen bedrivs skogsbruk både i kommunal och 
privat regi.  
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Skogsbruksplan 

  

Kommunen har en antagen skogsbruksplan. Syftet med planen är att ge en samlad 
beskrivning över skogstillgångarna och förslag till handlingsplan för skogsbruket. Den ger 
idag vägledning för beslut om rationellt och ekonomiskt riktiga åtgärder och utgör underlag 
för årsplanering av avverkningar, skogsvård och andra åtgärder. 

  

Insatser för att öka rekreationsvärdet, t ex genom avverkning med hyggesfria metoder, är 
inte alltid de mest ekonomiskt rationella. I kommande skogsvårdsplan (2020-2030) ska 
rekreationsvärden i tätortsnära skogar inventeras och föreslagen skötsel främja dessa värden.  

 
 

Historisk utveckling 
 

               
 

Landskapet i det som idag utgörs av Sjöbo kommun har en rik historia att bygga vidare på. 
Här i området har människor levt och verkat i mer än 1000 år. Landskapet så som det ser ut 
idag har framför allt påverkats av två händelser; skiftesreformerna under slutet av 1700- och 
början av 1800-talet och utbyggnaden av den svenska järnvägen, som sedan kom att läggas 
ner. Spåren av dessa händelser kan vi se tydligt i flera delar av kommunen än idag. 

 

  

Skiftesreformer 
 
Strukturen med mindre byar med gatubebyggelse, affärer och gårdar utspridda i landskapet 
härstammar från slutet av 1700- och fram till början av 1800-talet. Under denna period 
genomfördes tre skiften i Sverige; storskiftet, enskiftet och laga skiftet, alla med syfte att öka 
jordbrukens effektivitet och lönsamhet. Före skiftena låg gårdarna samlade nära varandra, 
och djur och mark brukades i stor utsträckning gemensamt. Vid 1800-talets början fanns ca 
50 byar i området som omfattas av Sjöbo kommun. Under 1860-talet hade antalet minskat 
till 19 byar. Till följd av skiftesreformerna ökade de odlade arealerna och dikning och 
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dränering av åkermark blev allt mer utbredd. Skiftesreformerna är en viktig del av den agrara 
revolutionen och industrialiseringen av Sverige. Samtidigt innebar den markanta 
samhällsförändringen att stora naturvärden gick förlorade. 
  

Sammantaget har skiftesreformerna fått olika stora effekter i Sjöbo kommun till följd av 
olika mark- och ägoförhållanden. I den östra delen av kommunen fick reformerna en stor 
spridning och i de byar som skiftades ut kom hantverkare, affärer, skolor och bostäder att 
etableras på platser där gårdarna tidigare låg. I de områden där godsen dominerade fick 
skiftesreformerna däremot mindre påverkan, liksom i de mer höglänta områdena. 

 

  

Järnvägens utveckling och tillbakagång 
 
Den andra stora händelsen som kom att påverka ortsstrukturen på stora delar av den 
nuvarande kommunytan var utbyggnaden av järnvägen som skedde från 1800-talets mitt 
fram till början av 1900-talet. Det skånska järnvägsnätet kom att bli det tätaste i Sverige, och 
dessutom ett av de tätaste i Europa. Genom järnvägens inträde i landskapet kom nya 
samhällen att bildas och befintliga orter blomstrade. Under järnvägens storhetstid stannade 
tågen i Sjöbo, Bjärsjölagård, Vollsjö, Klasaröd, Lövestad, Äsperöd, Sövdeborg och Eriksdal. 
Befolkningen mångdubblades i dessa orter som en följd av alla verksamheter som järnvägen 
gav möjlighet till; affärer, hotell, fabriker etc. 
  

Järnvägen innebar ett uppsving för både jordbruksproduktion, hantverk och industrier. I 
takt med att bilismen bredde ut sig och vägtransporterna ökade, minskade järnvägens 
betydelse och orterna omvandlades efterhand från järnvägs- till pendlarsamhällen. Under 
1970- och 80-talet lades all tågtrafik i Sjöbo kommun ner. En stor del av järnvägen revs upp, 
men banvallarna är fortfarande synliga i flera delar av landskapet. 

 

  

Kulturmiljövård skapar synergieffekter 
  

Historiskt värdefulla miljöer och kulturlandskap finns avspeglade och bevarade i 
kommunens landskap, vilket innebär en stor potential att utveckla och förvalta de många 
kulturmiljövärden som finns. Många värdefulla byggnader och kulturmiljöer saknar dock 
skydd idag. Det finns en möjlighet att se kulturmiljövård som ett sätt att bidra till hållbar 
utveckling på flera plan. Till exempel innehåller naturskyddade områden ofta även 
kulturmiljövärden, vilka lockar besökare och bidrar till kunskap. Historiska bebyggda miljöer 
utgör inte heller sällan populära besöksmål och viktiga sociala mötesplatser. Omsorg om 
kulturmiljön innebär också att säkra en god boendemiljö, till exempel genom att stärka ett 
områdes historiska anknytning och sociala identitet.  
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Näringsliv 
 

 
 

Sjöbo kommuns geografiska läge, med närhet till Öresunds-, Greater Copenhagen och 
Östersjöregionen är positiva etableringsfaktorer för företag. Det ger även invånarna tillgång 
till ett rikt utbud av arbetstillfällen inom ett rimligt pendlingsavstånd. Dominerande 
näringslivssektorer är jordbruk, bygg, verkstad och handel. Inom jordbrukssektorn har det 
skett en successiv förändring över åren i samband med att en del jordbruksföretag även har 
blivit betydande besöksmål.  

  

Det finns en hög potential att utveckla kommunens besöksnäring, kopplat till 
jordbruksverksamhet och/eller kultur- och naturmiljöer. De flesta av kommunens större 
besöksmål ligger utanför kommunens tätorter. Exempelvis finns många fina 
rekreationsområden och verksamheter knutna till slottsmiljöer vid Öved, Tullesbo, 
Snogeholm, Bjärsjölagård och Sövdeborg slott. Eriksgården är en annan typ av populärt 
besöksmål med direkt bäring på markens produktionsvärde. Sådana verksamheter, i 
kombination med kommunens höga naturvärden och stora artrikedom, medför en hög 
potential att utveckla tillgången till upplevelser och mötesplatser för kultur-, natur- och 
måltidsturism, vilket kan ha stor inverkan på kommunens fortsatta hållbarhetsarbete. 
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Den interaktiva kartan visar kommunens större besöksmål 2018, där siffror har kunnat 
samlas in. Storleken på symbolerna representerar antalet årliga besökare, mellan 500 och 150 
000 stycken (Referens: Sjöbo kommuns Tillväxtavdelning). 

  

Besöksmålen är: 

 Snogeholms strövområde, cirka 150 000 besökare 

 Sjöbo marknad, cirka 90 000 besökare 

 Eriksgården, cirka 80 000 besökare 

 Övedskloster, cirka 40 000 besökare 

 Tolånga 17, cirka 40 000 besökare 

 Äventyrscampen, cirka 30 000 besökare 

 Östarps gästgivaregård, cirka 30 000 besökare 

 Kulturens Östarp, cirka 26 000 besökare 

 Thuleslund möbler och interiör, cirka 20 000 besökare 

 Blentarps Gästis, cirka 18 000 besökare  

 Sjöbo konsthall, cirka 13 000 besökare 

 Bjärsjölagårds slott, cirka 10 000 besökare 

 Sjöbo golfklubb, cirka 9000 besökare 

 Recycled glass design, cirka 9000 besökare 

 Husargården, cirka 7000 besökare 

 Sövde musteri, cirka 6000 besökare 

 Vallerödslunds islandshästar, cirka 4000 besökare 

 Piratenmuséet, cirka 3400 besökare 

 Elfstrands krukmakeri, cirka 500 besökare 
 

  

Jordbruket 
  

Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel har minskat kraftigt de senaste 
decennierna och är idag under 50 procent. Livsmedelsproduktionen kommer att påverkas av 
klimatförändringarna i framtiden, både i Sjöbo, Sverige men också globalt. I ett mer osäkert 
klimat med negativ påverkan på den globala livsmedelsproduktionen är ett lokalt hållbart 
lantbruk en värdefull resurs idag och i framtiden.  

  

Generellt produceras stora mängder av kött och mjölk i kommunen. Hälften av kommunens 
yta består av åkermark, cirka 18 procent av slåtter/betesvall och 8 procent av betesmark. 
Förutom produktions- och besöksvärden möjliggör jordbruksverksamheten ett flertal 
ekosystemtjänster som är viktiga för att vi människor ska kunna leva och må bra. Den 
biologiska mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett fortsatt jordbruk, men också 
av vilka metoder som används. Bland annat är betande djur en förutsättning för att bevara 
artrika betesmarker (Referens: Sjöbo kommun 2017: 1). Många arter kan också gynnas av 
stenmurar, åkerholmar och andra småbiotoper i småbrutna jordbrukslandskap. 
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Kommunens tillväxtavdelning 
  

I kommunorganisationen tillsattes år 2019 en Tillväxtavdelning med ansvar för att arbeta 
med och samordna frågor om näringsliv, kommunikation, destinationsutveckling, 
kommunstyrelsens uppdrag inom exploatering och Innovationscenter för Landsbygden. 
Tillväxtarbetet ska vara en källa till samordning och hållbar utveckling för hela kommunen. 

 

  

Näringslivsstrategi 
  

Näringslivsstrategin anger verksamhetsinriktning för perioden 2019-2022. Syftet med 
näringslivsstrategin är att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag 
i Sjöbo kommun så att näringslivsarbetet bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Strategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod med start år 2022. Näringslivsstrategin 
anger bland annat att tillgång till mark för etablering, lediga lokaler och tillräckligt med 
bostäder ska finnas.  

 

 

Många pendlar ut 
                  

 
 

Sedan mitten av 1900-talet har Sjöbo utvecklats från att vara en utpräglad 
jordbrukskommun till att bli en kommun där många pendlar ut till omkringliggande större 
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städer och tätorter. Ca 7000 av kommunens totalt ca 19 000 invånare pendlar ut och ca 2000 
in för arbete/studier. År 2016 skedde den högsta utpendlingen för arbete till Lunds 
kommun (ca 1300 pendlare), följt av Malmö (ca 1230), Ystad (ca 700) och Tomelilla (ca 
300).  

  

Kartbilden visar större pendlingsstråk mellan tätorter. I Sjöbo arbetar 46 % av de 
förvärvsarbetande i den egna kommunen medan övriga pendlar ut till arbete i andra 
kommuner (2017). Sjöbo ligger därmed bland de 15 skånska kommuner med lägst andel 
förvärvsarbetande som bor och arbetar i samma kommun. I Skåne som helhet var siffran 59 
% år 2017. 

  

Inpendling till kommunen sker främst från Ystad (ca 430 pendlare år 2017) och Tomelilla 
kommun (340), följt av Lunds kommun (ca 280) och Malmö stad (ca 200 pendlare). Sjöbo 
tätort är det främsta målet för pendlingen. Även inomkommunal pendling sker, till Sjöbo 
tätort samt till centralorterna. Antalet kollektivtrafikresande och resesträckan per invånare i 
kommunen har ökat under de senaste åren (Referens: SCB).  

 

 
Kollektivtrafik och större vägar 

          

 
 
 

 

I Sjöbo kommun går det starkaste busstråket längs väg 11, med busslinje 160 från Lund, 
samt SkåneExpressen 5 och 8 från Lund och Malmö. I de södra och norra delarna av 
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kommunen finns också busslinjer till samtliga av kommunens tätorter: linje 301, 341 i söder 
och linje 330, 340, 338 och 579 i norr.  

  

Väg 11 och 13 kan ses som vita streck med svart kontur. Kartan visar även busslinjer, 
hållplatser samt totalt antal påstigande 2017 (>1000 st.) (Referens: Skånetrafiken 2017). En 
stor majoritet av påstigningarna skedde år 2017 på Sjöbo busstation, ca 330 000 st., följt av 
Sjöbo sommarby, ca 13 500 st. I övrigt skedde många av påstigningarna på busshållplatser 
inom Sjöbo tätort samt på hållplatserna i Blentarp, Vollsjö och Lövestad och 
Sövdeborgskorset. 

  

  

Trafikplan (TRAST) 
  

Trafikplanen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där gång-, cykel-, 
och kollektivtrafik prioriteras och tydliggör prioriteringar inom trafiken inför de närmaste 10 
åren. Trafikplanen för Sjöbo tätort antogs 2013. Trafikplanen för kommunens övriga 
tätorter antogs 2015.  

 

 
Sjöbos plats i regionens kollektivtrafik 

 

     
 

Enligt rapporten ”Ung i Sjöbo” som togs fram år 2017 är förbättrad kollektivtrafik den 
viktigaste frågan för de unga. En bättre kollektivtrafik hade tillgängliggjort ett större utbud, 
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gjort det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt underlättat de ungas skolgång 
framöver. Framförallt gäller det kollektivtrafik till byarna (Referens: Persson, D. 2017).  

  

De förutsättningar som finns idag gör det emellertid svårt att koppla ihop många av Sjöbos 
tätorter med starka kollektivtrafikstråk i Skåne. Den mycket förenklade kartbilden visar att 
det starka kollektivtrafikstråket längsmed väg 11 skulle möjliggöra utveckling av endast en 
liten del av kommunen ifall hänsyn enbart togs till att utvecklingsområden bör ha god 
tillgång till kollektivtrafik. Befolkningsunderlaget i och omkring kommunen är relativt glest i 
jämförelse med övriga Skåne, framför allt de västra delarna. Om hela Sjöbo ska leva och 
utvecklas behövs andra lösningar. Mer information om styrande och vägledande 
förutsättningar för regionens utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik finns i kapitlet 
om vision och planeringsprinciper. 

 
 
Vi kör mycket bil 

 

 
 

I Skåne står transporterna för nästan hälften av växthusgasutsläppen. I Sjöbo kommun står 
transporterna för en tredjedel av växthusgasutsläppen och 71 procent av koldioxidutsläppen. 
Sjöbo kommun är en stor kommun till ytan och vi kör generellt längre sträckor samt har ett 
högre antal bilar per person jämfört med Sverige och Skåne.  
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Medan den totala biltätheten i Skåne ligger på 477 bilar per 1000 invånare, ligger biltätheten i 
Sjöbo kommun på 604 bilar per 1000 invånare. Den genomsnittliga körsträckan per person i 
Skåne var 647 mil år 2015, för Sjöbo kommun låg motsvarande siffra på 894 mil vilket 
ökade år 2016 till 907,8 mil per invånare. Sjöbo kommun har längre körsträcka jämfört med 
samtliga grannkommuner. 

  

Jämfört med våra grannkommuner har Sjöbo en hög förbrukning av diesel och bensin. 
Andelen miljöbilar i Sjöbo kommun har ökat sedan 2013 från 12 procent till 16 procent 
årsskiftet 2015/2016, i Skåne var motsvarande siffra 18 procent (Referens: Sjöbo kommun 
2017: 1).  

 

 

Fler kan cykla till bussen 
    

  
 

 

Cykeln är ett transportmedel som har stor potential att ersätta bilen framför allt för kortare 
sträckor. Cykeln ger inte upphov till buller eller luftutsläpp och ökar fysisk aktivitet hos 
invånarna. Det i sin tur ökar folkhälsan och resulterar i stora sjukvårdsbesparingar för 
samhället.  

  

Cykling är också en populär fritidsaktivitet och en tillgänglig infrastruktur för cykling kan ge 
ökade möjligheter för landsbygdens besöksnäring. Den totala längden av anlagd cykelväg 
per invånare har ökat från 2,1 meter år 2012 till 2,6 meter år 2016. 
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Ett projekt som kommunen drivit är ”Cykla i Sjöbo” som syftar till ett ändrat beteende för 
att få fler att cykla. Projektet utreder förutsättningar för ökat cyklande i Sjöbo samt åtgärder. 
Utredningen visar i stora drag att det finns ett intresse för utbyggnad av cykelnätet, att 
belysning är viktig för att öka cyklandet, att det är viktigt att se över antalet busshållplatser i 
kommunen samt cykelparkeringsmöjligheten vid dessa (Referens: Sjöbo kommun 2017: 1). 

  

I Sjöbo kommun är cykelvägnäten främst lokaliserade i centralort och serviceorter, samt 
mellan Blentarp och Sövde, Vollsjö och Fränninge och västerut från Sjöbo tätort. 

 
 

Riksintresse för kommunikationer 
           

 
 
Simrishamnsbanan är riksintresse för framtida järnväg och ett samhällsbyggnadsprojekt som 
främst syftar till att knyta samman östra och västra Skåne med Öresundsregionen och skapa 
förbättrad regional balans. Riksintresseområdet korsar kommunen i västöstlig riktning och 
går igenom Sjöbo tätort längsmed gamla spårområdet i anslutning till dagens busstation.  
  

Riksvägarna 11 och 13 utgör grundstommen i kommunens vägnät. Väg 11 Malmö-
Simrishamn är ett regionalt vägstråk som är särskilt viktigt för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne. 
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Sövde flygfält 
               

 
 
Sjöbo/Sövde Flygfält anlades under 30-talet av flygvapnet och tillhörde F10 i Ängelholm. 
Under mitten av 60-talet etablerades flygklubbsverksamheten på flygplatsen och den fick allt 
mindre militär betydelse. Sedan mitten av 90-talet ägs hela flygplasten av Sjöbo kommun 
och sedan dess används flygplatsen endast av civilflyg (motor- och segelflyg) samt 
modellflyg. Flygfältet är lokaliserat norr om Sövde tätort.  
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Olycksrisk- Transport av farligt gods 
                    

 
 
Transportleder för farligt gods finns längsmed väg 11 och 13. Farligt gods är ett 
samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan skada människor, djur, miljö, egendom 
och annat gods om de inte hanteras rätt under bl. a. transporter. Det kan till exempel vara 
gasol, olja och bensin. Länsstyrelsen har rekommendationer om hur man minimerar 
olycksrisken och konsekvenserna av en olycka med farligt gods. 

  

Det är viktigt att beakta transporter av farligt gods när ny bebyggelse planeras intill 
transportanläggningar, när ny transportinfrastruktur planeras och när markens användning 
ska förändras på annat sätt. Hanterar man hänsynsfrågan tidigt i processen, t.ex. genom 
lämplig lokalisering, så kan risken för olyckor undvikas eller begränsas, och eventuella 
kostnader för riskreduktion minimeras. Mer information om riktlinjer för markanvändning i 
anslutning till transportvägar för farligt gods finns under kapitlet Markanvändning. 

  

I anslutning till väg 11 öster om Sjöbo tätort finns ett vattenskyddsområde. Åtgärder för att 
skydda mot föroreningar är vidtagna av Trafikverket i form av täta diken mellan Sjöbo tätort 
och Anklam. Det finns en vattentäkt i närheten av väg 11 i Röddinge som inte har något 
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vattenskyddsområde ännu, läs mer under Mark- och vattenanvändning, specifika riktlinjer 
för transportinfrastruktur, väg 11 och 13. 

 

 

Vägtrafiken 

 

 
 

Buller har betydelse för möjligheten till god livskvalitet och många skåningar upplever sig 
störda av vägtrafikbuller. Större ostörda och bullerfria områden utomhus är en bristvara i 
Skåne och de som finns behöver värnas.  
  

Kommuner med en befolkning på under 100 000 har inga krav på åtgärdsprogram enligt 
miljökvalitetsnormerna för utomhusbuller. I mindre kommuner ska strävan vara att 
begränsa buller, vilket styrs av allmänna hänsynsregler i Miljöbalken och av reglerna om 
egenkontroll, tillsyn och prövning.  

  

Vägtrafiken står för den största delen av bullerstörningar i kommunen. Större trafikflöden 
har väg 11 och 13 och centrala Sjöbo tätort. Sjöbo kommun genomförde 2012 en 
orienterande bullerinventering av fastigheter längs trafikerade gator i tätorten. Av 
bullerkartläggningen framgår att det endast är ett mindre antal fastigheter som utsätts för 
nivåer över riktvärdena. Framför allt är det maxnivåerna som är problematiska, vilket är 
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vanligt i täta gatumiljöer. De gator där bullernivåerna är högst är på Västergatan, väster om 
Bussgatan och Södergatan söder om Silogatan. Det finns en bullerpolicy (2008) för de vägar 
där kommunen är väghållare. Den som äger en fastighet och som störs av buller från en 
kommunal väg kan söka bidrag för åtgärder som minskar vägtrafikbullret.  

 

 

Ostörda områden i kommunen 
 

 
 

Länsstyrelsen har i en studie från 2015 tagit fram en GIS-metod för att identifiera ostörda 
områden, dvs. områden med en bullernivå på 0-0.10. Hänvisning till rapporten finns under 
fliken Referenser. Metoden skiljer sig åt från de som har funnits tidigare bland annat tack 
vare att den tar hänsyn till vegetationens inverkan på bullernivåer. Det GIS-skikt från 2016 
som finns att tillgå i samband med rapporten (se karta samt interaktiv karta i föregående 
avsnitt) visar att Skåne län generellt har få ostörda områden jämfört med övriga landet, 
framför allt Skånes sydliga och västliga delar, inklusive Sjöbo kommun.  

  

Vissa delar av kommunen ingår i eller angränsar till ett antal kluster av ostörda områden, i 
många fall sammanhängande med utpekade/kartlagda grönstruktur- och 
naturvårdsområden. Ostörda områden sammanfaller ofta av förklarliga skäl med mörka 
områden. Den här översiktsplanen innehåller inga specifika kartläggningar över mörka 
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områden, men även de är en resurs som bör värnas. Ostörda områden avser inte påverkan 
från verksamhet inom de areella näringarna. ' 

  

Det finns få ostörda områden med stora natur- och kulturvärden på närmare håll för 
Malmö-Lundregionens invånare. Ostörda områden utgör en stor potential ur ett regionalt 
perspektiv och kan utgöra en stor tillgång ur turism- och rekreationsynvinkel.  

 

 

Verksamheter med påverkan på ljudmiljö 
 

 
 

Förutom trafiken kan även vissa verksamheter medföra extra hög påverkan på omgivande 
ljudmiljö. De behöver tas hänsyn till vid fysisk planering. 

  

 Täkter 

 Skjutbanor 

 Vindkraftverk 

 Flygplats 

 Motorsportbanor 
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Skjutbanor finns vid Björka övningsfält väster om Sjöbo tätort, sydöst om Sjöbo tätort i 
anslutning till Sjöbo Ora, i Sövde tätort, i närheten av Röddinge samt nordväst om 
Bjärsjölagård. Motorsportbanor finns i anslutning till Sjöbo tätort och vid Ilstorp. 
Vindkraftverk finns i Assmåsa (3 st.) och i Vanstad (1 st.). 

  

Information om pågående täktverksamhet i kommunen: 

  

Verksamhet: Swerock AB 
Typ: Bergtäkt, moräntäkt 
Fastighet(er): Ågerup 2:26, 2:27, 2:29, 2:30, 2:31, 2:32, 2:84 samt Slimminge 64:3, 64:4 i 
Skurups kommun 
Tillstånd t.o.m.: 2025-12-31 

 
Verksamhet: Skåne Grus AB 
Typ: Grustäkt 
Fastighet(er): Ilstorp 28:21 
Tillstånd t.o.m.: 2023-12-31 

 
Verksamhet: AB Sydsten 
Typ: Bergtäkt 
Fastighet(er): Övedskloster 2:39 
Tillstånd t.o.m.: 2048-09-18 

 
Verksamhet: Fyleverken IMB AB 
Typ: Kvartsandtäkt 
Fastighet(er): Fuglunda 1:7 och Röddingeberg 3:19 
Tillstånd t.o.m.: 2018-12-31. Ansökt om villkorsändring avseende efterbehandling och 
förlängs efterbehandlingstid 
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Luftkvalité 
 

                     
 

Liksom vattenkvalitén regleras även luftkvalitén av Miljökvalitetsnormer. Luftkvalitén är 
överlag bedömd som god i Sjöbo kommun. Viss olägenhet kan föreligga i sommarbyarna på 
grund av vedeldning med uppgifter baserade på klagomålsärenden.  

  

Varje kommun är skyldig att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft uppfylls 
enligt luftkvalitetsförordningen samt att informera om luftkvalitet.  Sjöbo kommun är med i 
samordnad kontroll av luftkvalitet inom Skåne vilket gör att kommunen uppfyller samtliga 
krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluft. Luftkvalitén i ett område kan 
påverkas av vissa verksamheter, t.ex. IED-verksamheter och djurgårdar. 

 

 

Fiber 
 

Fiberanslutning är av största vikt för kommunen, både för dess invånare och företagare. 
Genom att möjliggöra utnyttjande av exv. äldre ekonomibyggnader kan fiberutbyggnaden 
också främja kulturmiljövård. 

  

Teleservice står för majoriteten av fiberutbyggnaden i kommunen. Bidrag har sökts och 
erhållits för de allra flesta av kommunens delar, med undantag längs med väg 13 vid 
Snogeholmssjön, där Telia tidigare har påbörjat grävning, samt precis väster om 
Ellestadsjön, där Ystad Energi står för fiberutbyggnaden. Inom övriga delar av kommunen 
planeras minst 90 % eller 75 % av invånarna att få tillgång till fiber via Teleservice, beroende 
på i vilket område de bor. Utbyggnaden beräknas vara färdig under år 2021 (Referens: 
Teleservice). 
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Grundvattentillgångar och vattenverk 

 

 
 

I Sjöbo kommun finns flera större grundvattentillgångar belägna både i berggrund och i 
jordlager. Dessa större grundvattentillgångar är belägna i södra halvan av kommunen. De 
norra delarna har mycket få grundvattentillgångar och de som finns kan endast ge måttligt 
med vatten. 

  

Dricksvattenförsörjningen i Sjöbo kommun är helt baserad på grundvatten. 33 % av 
kommuninvånarna får sitt dricksvatten från privata brunnar. Övriga 67 % av 
kommuninvånarna är kopplade till kommunalt dricksvatten. Sjöbo kommun har idag 9 
vattenverk med 11 grundvattentäkter kopplade till sig. Vattentäkterna ligger i olika 
grundvattentillgångar.  

  

Vissa av de större grundvattentillgångarna i kommunen är mycket skyddsvärda eftersom de 
används som vattentäkter av både privatpersoner och kommuner, men även som 
vattenreserv för framtiden. Vattenförekomster som utpekas som värda att bevara för 
framtiden får ofta inga vattenskyddsområden varför dessa är extra viktiga att ta i beaktande i 
översiktsplan och detaljplaner. 
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Vattenförekomster i urberg 
Herreberga vattenverk använder vattenförekomsten Herreberga som vattentäkt. Enligt SGU 
har förekomsten måttliga uttagsmöjligheter, men tillräckliga mängder vatten finns för 
behovet i området. Det finns ännu inget vattenskyddsområde upprättat för denna vattentäkt.  

  

Äsperöd vattenverk, som tar sitt vatten från vattenförekomsten Äsperöd. Enligt SGU har 
förekomsten måttliga uttagsmöjligheter. Vattentäkten i Äsperöd kommer att avvecklas inom 
några år då vattentäkten ger allt mindre vatten och inte räcker till.  

  

Vattenförekomster i sedimentärt berg 
Blentarp vattenverk tar troligtvis sitt vatten från vattenförekomsten Vombsänkan. 
Vombsänkan är den största vattenförekomsten i kommunen och är regionalt viktig då den 
sträcker sig genom ytterligare 6 kommuner i Skåne och innehåller flera dricksvattentäkter 
med vattenskyddsområden. Vattenförekomsten har mycket goda uttagsmöjligheter och är 
mycket skyddsvärd, både som befintlig vattentäkt och som en möjlig vattentäkt för Sjöbo i 
framtiden.  

  

Romeleåsens östsluttning är en långsmal vattenförekomst med måttliga uttagsmöjligheter 
längs Vombsänkans södra sida. Eftersom gränsdragningen mellan vattenförekomsterna inte 
är helt säker, kan Blentarp vattenverk eventuellt ta sitt vatten från Romeleåsens östsluttning.  

  

Röddinge vattenverk får troligen sitt vatten från vattenförekomsten Eriksdal, en långsmal 
förekomst längs Vombsänkans norra sida med måttliga uttagsmöjligheter.  

  

Bjärsjölagård vattenverk har en vattentäkt i berggrunden och har även ett upprättat 
vattenskyddsområde. I Bjärsjölagård finns ingen av SGU utpekad större vattenförekomst, 
vilket stämmer då vattentäkten inte räcker till hela Bjärsjölagård och ger allt mindre vatten. 
Om brunnen sinar kommer vattentäkten avvecklas då kommunalt vatten från Sjöbo finns 
utbyggt. 

  

Vattenförekomster i sand och grus 
Sjöbo vattenverk, vars vattentäkter i Grimstofta och Gröndal förser 56 % av kommunens 
invånare med vatten, tar sitt vatten från vattenförekomsten Revingehed. 
Vattenskyddsområden finns för vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal. 
Vattenförekomsten är utbredd och sträcker sig genom 3 kommuner. Den täcker delar av 
samma område som Vombsänkan, men inte i berg utan i de överlagrande sand- och 
jordlagren. Revingehed har mycket goda uttagsmöjligheter och hela vattenförekomsten är 
mycket skyddsvärd! 

  

Snogeholm och Ilstorp är två vattenförekomster som har ovanligt goda uttagsmöjligheter i 
delar av magasinen. Båda områdena är skyddsvärda som områden möjliga för framtida 
vattentäkter i kommunen, särskilt kring Sövde-Snogeholm och norr därom.  

  

Fyledalen är en mycket smal och utsträckt vattenförekomst som sträcker sig genom 3 
kommuner, från Tågra och genom Fyledalen och söderut. Delar av förekomsten har 
ovanligt goda uttagsmöjligheter och är skyddsvärd då den används som kommunal 
vattentäkt både i Ystad kommun och i Tomelilla kommun. 
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Vanstad vattenverk, Lövestad vattenverk och Klasaröd vattenverk får sitt vatten från tre 
mindre vattenförekomster i sand- och grusavlagringar med måttliga uttagsmöjligheter 
(Vanstad samt ej namngiven utanför Lövestad/Heinge och ej namngiven utanför Klasaröd). 
Dessa tre vattenförekomster är därmed skyddsvärda ur ett vattenförsörjningsperspektiv. 

  

Utöver dessa finns ytterligare 3 mindre vattenförekomster i sand- och grus med måttliga 
uttagsmöjligheter. Förekomsten vid Lövestad Åsarna är skyddsvärd som möjlig framtida 
vattentäkt. De övriga två, norr om Åsumsån och vid Vressel/Torps by är av mindre vikt ur 
kommunalt vattenförsörjningsperspektiv. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Översiktsplanen behandlar inte miljökvalitetsnormer och åtgärder för kommunens 
grundvatten. Anledningen är att planen inte omfattar Sjöbo tätort (gällande fördjupad 
översiktsplan kommer att fortsätta gälla parallellt tills något annat beslut fattas) och att det 
endast planeras för en mycket begränsad utbyggnad i Vollsjö respektive Lövestad fram till år 
2040. Inte heller Blentarp är med i översiktsplanen då även denna fördjupade översiktsplan 
kommer att gälla parallellt.  
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Vattenskyddsområde 
 

   
 

Större vattentäkter för dricksvatten ska skyddas med bland annat vattenskyddsområden med 
tillhörande föreskrifter. Inom vattenskyddsområden förekommer restriktioner utöver övrig 
lagstiftning.  

  

Endast tre av de kommunala vattentäkterna har idag vattenskyddsområden kopplade till sig, 
men ett arbete pågår successivt för att alla vattentäkter ska få ett skydd. Det finns även ett 
vattenskyddsområde kring Vombsjön som utgör vattentäkt för Sydvatten. Runt alla 
kommunala vattentäkter finns så kallade influensområden identifierade, dvs. områden med 
snabb tillrinning till vattenverket (finns ej utritade på kartan).  

  

I åtgärdsprogrammet (2016-2021) för vattenmiljökvalitetsnormerna för Södra Östersjöns 
vattendistrikt pekas elva grundvattenförekomster ut där vattenskyddsområden behöver 
upprättas eller revideras för att uppnå säker produktion av dricksvatten i Sjöbo kommun. 
De stora grundvattentillgångarna i kommunen är sårbara vad gäller risken för att 
förorenande ämnen ska infiltrera till grundvattnet och ett förändrat klimat kommer ändra de 
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nuvarande förutsättningarna. I dagsläget arbetas två av de kommunala 
vattenskyddsområdena, Grimstofta och Gröndal, om vilka tillsammans kommer bilda ett 
stort vattenskyddsområde. 

 

 

Ytvattentillgångar 
 

 
 

Ytvattentillgångarna i kommunen består av bäckar, åar och sjöar. Huvuddelen av 
kommunens ytor och ytvatten ingår i Kävlingeåns avrinningsområde. Endast en mindre yta 
med mindre bäckar och diken i kommunens sydöstra del ingår i Nybroåns 
avrinningsområde (se mer under Mellankommunala samarbeten). 

  

Vombsjön är en av de viktigaste sjöarna i kommunen eftersom den utgör råvatten till 
Vombs vattenverk som har stor betydelse för vattenförsörjningen i sydvästra Skåne. Vombs 
vattenverk drivs av Sydvatten. Övriga större sjöar är Sövdesjön, Snogeholmsjön och 
Ellestadssjön. 

  

De större vattendragen är bl.a. Björkaån (som även heter Åsumsån, Tolångaån och 
Vollsjöån längre uppströms), Övedsbäcken, Borstbäcken och Klingavälsån. Klingavälsån 
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mynnar i Kävlingeån nedströms Vombsjön, medan övriga åar och bäckar mynnar i 
Vombsjön och därmed påverkar vattenkvalitén i Vombsjön. 

  

Miljökvalitetsnormer 

För mer information om varje ytvattenförekomsts ekologiska och kemiska status, se 
översiktsplanens miljökonsekvensbeskrivning (under flik Konsekvenser). 

 

 

Kommunalt VA 
 

                  
 
VA-plan 

2016 antogs en VA-plan, vars syfte är att beskriva vatten- och avloppssituationen i 
kommunen och att visa en plan för de större vatten-, avlopps- och utbyggnadsprojekten 
under de kommande 5 åren. VA-planen planeras att omarbetas var fjärde år för att hållas 
uppdaterad. Planen är uppbyggd enligt Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för arbete 
med vattenkvalité med nulägesbeskrivning, va-policy och åtgärdsplan för hela kommunen. 

 

Dricksvatten 

Verksamhetsområden för dricksvatten finns upprättade i större byar/bostadsområden. 
Inom verksamhetsområdena är kommunen skyldig att förse invånarna med dricksvatten. 
Utanför verksamhetsområdena är kommunen inte skyldig att ordna dricksvatten till 
invånarna, men många som bor strax utanför verksamhetsområdet har fått lov att ansluta sig 
till kommunalt vatten med va-avtal. I en VA-plan antagen 2016 anges vilka områden som 
planeras få kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten i framtiden. 

  

Dricksvattenförsörjningen i Sjöbo kommun är helt baserad på grundvatten. 67 % av 
kommuninvånarna är kopplade till kommunalt dricksvatten, medan övriga 33 % får sitt 
dricksvatten från privata brunnar.  
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Sjöbo kommun har 9 egna vattenverk, men har även samarbete med grannkommuner; 
Knickarp förses med vatten från Ystad kommun och anslutna Hemmestorpsbyar förses 
med vatten från VA Syd.  

 

Grundvattentäkterna som hör till respektive vattenverk finns beskrivna ovan. Grundvattnet 
har mycket bra kvalitet, vilket medför att ingen direkt rening av vattnet behövs. Filter för 
borttagning av järn finns vid åtta av vattenverken och vid Sjöbo vattenverk sker dessutom 
avhärdning av vattnet (vattnets hårdhet sänks). Annars förs vattnet direkt ut till 
abonnenterna efter att vattnet bestrålats med UV-ljus som en extra säkerhetsbarriär för 
mikroorganismer.  

  

Avloppsvatten 

Inom verksamhetsområdena för spillvatten är kommunen skyldig att ta emot spillvatten, 
d.v.s. avloppsvatten från hushåll. Verksamhetsområden för spillvatten finns upprättade i 
större byar/bostadsområden och i VA-planen anges de områden som planeras få 
verksamhetsområde i framtiden. Även en del fastigheter belägna strax utanför 
verksamhetsområdena är anslutna till kommunalt avloppsledningsnät med va-avtal. 

  

De kommunala spillvattennäten tar emot spillvatten från anslutna abonnenter och 
transporterar detta till avloppsreningsverk för rening innan vattnet släpps till recipient. Inom 
kommunen finns åtta avloppsreningsverk/avloppsreningsanläggningar. 

  

Dagvatten 

Marken i stora delar av Sjöbo är mycket infiltrationsbenägen. Detta innebär att behovet av 
verksamhetsområden för dagvatten är begränsat. Verksamhetsområden för dagvatten finns 
endast upprättade inom begränsade områden enligt två principer: 

  

1. Verksamhetsområde Dagvatten – Upprättas i områden där tomtmarken inte är 
infiltrationsbenägen eller i områden i direkt närhet till vattentäkter där infiltration 
från hårdgjorda ytor inte är önskvärd. Inom dessa områden upprättas 
anslutningspunkter för dagvatten till fastigheter och fastigheterna är skyldiga att 
betala anslutningsavgift för dagvatten. 
 

2. Verksamhetsområde Dagvatten Gata – Upprättas där infiltration är möjligt på 
tomtmark, men där området innehåller mycket hårdgjorda gator. Det innebär att 
kommunens dagvattenledningar endast är dimensionerade för avrinning från gator. 
Inga fastigheter får kopplas till dagvattennätet. 
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Dikningsföretag 
 

               
 

Dikningsföretag är avvattningsanläggningar för markområden. De är beslutade i domstol 
och ägs i princip alltid av de fastigheter som ligger inom båtnadsområdet. Båtnadsområde är 
det område som berörs av avvattningen.  

  

Kommunen kan vara delägare i ett dikesföretag genom att äga mark inom båtnadsområdet 
eller genom att kommunen släpper dagvatten från ett bebyggt område i dikningsföretaget, 
men varje dikesföretag ska ha en egen styrelse. I många fall är det de större markägarna 
inom företaget som är talespersoner för företaget. Många mindre markägare är inte ens 
medvetna om att de är delägare i dikningsföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  40 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Energiproduktion 

 

 
 

Sol, vind och biogas 

Under år 2019 stod en ny större solcellspark klar i Tågra, söder om Sjöbo tätort. 

  

Idag finns fyra i enlighet med Miljöbalken anmälningspliktiga vindkraftverk inom 
kommunen, tre i Assmåsa och ett i Vanstad. Även icke-anmälningspliktiga, men däremot 
bygglovpliktiga, verk förekommer. I dagsläget finns inga aktiva förfrågningar för 
tillståndspliktiga verk. 

  

I Sjöbo kommun sker idag biogasproduktion från slam på avloppsreningsverket, vilket 
delvis används för uppvärmning samt delvis facklas (eldas upp). 
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Energidistribution 
 

 
 

Fyra elnätägare försörjer Sjöbo kommun, nämligen Sjöbo elnät, EON, Kraftringen nät och 
Skånska nät. I Skåne finns ett omfattande problem med effektbrist, ett problem som 
beräknas kvarstå fram till 2030. På grund av effektbristen kan energidistributörerna inte 
leverera mer energi än vad som levereras i nuläget, vilket kan begränsa nyanslutningar av 
större verksamheter. I kommunen finns inga möjligheter att utnyttja överskottsenergi från 
befintlig industri.  

  

Laddinfrastruktur  

I kommunen finns ett antal publika elbilsladdstolpar (av äldre modell) installerade av Sjöbo 
Elnät AB. Vid busstationen i Sjöbo tätort samt vid Övedskloster finns laddstolpar för 
destinationsladdning (semi-snabb). Etableringen av laddinfrastruktur är beroende av 
effektstarka kablar för att effektivt kunna ladda fordonsbatterier.  

  

Hansa Powerbridge 

Svenska Kraftnät planerar att tillsammans med det tyska företaget 50Hertz anlägga en ny 
stamnätsförbindelse mellan Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland, för att 
öka redundansen i det europeiska stamnätet och möjliggöra tryggare elförsörjning vid 
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ansträngda förhållanden. Förbindelsen har fått namnet Hansa PowerBridge och byggs som 
en 700 MW likströmsförbindelse. Den interaktiva kartan visar föreslagen, dock ej fastsälld, 
sträckning 2019-10-24. 

  

Fjärrvärme  

Fjärrvärmen i Sjöbo kommun produceras av Rindi Energi AB och innehåller cirka 98 
procent fossilfritt bränsle. Fjärrvärmeanslutningar kan göras inom Sjöbo tätort. 
Anläggningarna drivs av Solör Bioenergi. 

  

Högspänningsledningar 

Två högspänningsledningar går genom kommunen, söder om väg 11 samt genom 
kommunens allra sydligaste del. De elektromagnetiska fält som förekommer kring dessa 
ledningar varierar med mängden ström som går i ledningarna och är högre vid perioder av 
stor last, t.ex. kalla vinterdagar. 

 

 

Avfallshantering 

 

 
 

Det finns totalt elva återvinningsstationer i kommunen, samt återvinningscentral i Sjöbo 
tätort. En omlastningscentral i anslutning till återvinningscentralen färdigställdes under 
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våren 2020. Återvinningscentralen och omlastningscentralen visas i kartan till höger. 
Områdena visas inte i markanvändningskartan (se flik Mark- och vattenanvändning) 
eftersom de ligger inom gränsen för Sjöbo tätorts fördjupade översiktsplan. 

 

 

Förorenade områden 
 

 
 
I Sjöbo kommun finns ca 150 identifierade förorenade eller misstänkt förorenade områden. 
På de aktuella objekten har det bedrivits verksamheter som kan antas medföra spridning av 
föroreningar till mark, vatten och byggnader. 

  

Den i översiktsplanen föreslagna strategin för förtätning innebär ett större behov av 
hantering av misstänkt förorenade områden. Även masshantering behöver regleras. 
Nedlagda deponier kan inte exploateras. 
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Öppna riksintressen 
 

 
 

Övnings- och skjutfält utgör omistliga produktionsresurser för Försvarsmaktens övningar 
och är därför områden av riksintresse. Riksintresseområde i Sjöbo kommun utgörs av 
Björka övningsfält, och i kommunen finns även ett påverkansområde för riksintresset 
Revingehed övningsfält. Påverkansområden har identifierats i syfte att förenkla 
bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada på riksintresset. För Revingehed 
riksintresse utgörs påverkansområdena av buller eller annan risk samt område med särskilt 
behov av hindersfrihet. 

  

Den verksamhet som konstituerar riksintressena innebär påverkan på omgivningen genom 
skottbuller som kan uppfattas som störande. I vissa fall kan verksamheten även innebära 
annan påverkan. Verksamheten vid övningsfälten omfattar övningar med band- och 
hjulfordon samt skjutning med finkalibrig ammunition på skjutbanor och i närliggande 
terräng. 
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Riksintresse som omfattas av sekretess 
 

 
 

Vissa av Försvarsmaktens riksintressen omfattas av sekretess, varpå själva riksintressets 
geografiska utbredning inte kan redovisas öppet. Tillhörande påverkansområden (s.k. 
Påverkansområde övrigt) omfattas dock inte av sekretess. För riksintressen som omfattas av 
sekretess finns en samlad värdebeskrivning. 
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Dåliga grundförhållanden 
 

 
 

Ras, skred och erosion 

All information om ras, skred och erosion är hämtad från SGIs kartunderlag och 
produktblad. Att ett område pekats ut av SGI innebär emellertid inte att det automatiskt 
förefaller risk att bygga där, utan att vidare undersökning bör göras vid eventuell 
nybyggnation. 

  

"Gemensamt för underlagen som presenteras i den här vägledningen är att de redovisar 
ögonblicksbilder som indikerar områden där till exempel kommuner bör prioritera sina 
insatser för vidare undersökningar. Alla underlag är framtagna för att användas inom 
översiktlig planering även om de också kan ge stöd vid till exempel detaljplanering och 
bygglovsärenden. För de senare fallen krävs normalt mer detaljerade utredningar på plats 
som komplement. Underlagen är heller inte tillräckligt detaljerade för att användas vid 
direkta beslut om att områden ska förkastas på grund av att marken är olämplig ur 
markanvändningssynpunkt. För sådana beslut krävs också mer detaljerade undersökningar 
och kostnadsöverväganden." 
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Instabila slänter och raviner 

I delar av kommunen, t.ex. i anslutning till Sjöbo Ora, Lövestad åsar samt i anslutning till 
vissa vattendrag, finns så kallade instabila slänter med mycket kraftig lutning och i vissa fall 
raviner. OBS! Zooma in i kartan till höger för att se dessa områden. Instabila slänter kan ha 
förutsättningar för erosion, ras och/eller slamströmmar. Dessa områden kan vara känsliga 
för påverkan på vegetationen liksom förändringar av vattenmängder, vattnets flödesvägar 
och rinnhastigheter, det vill säga påverkan som ofta uppstår vid skogsbruk och exploatering.  

  

Inom områden med mycket kraftig lutning och i raviner finns det förutsättningar som gör 
att erosion, ras eller slamströmmar kan uppstå. Dessa jordrörelser kan även påverka 
angränsande områden med kraftig lutning. Kartläggningen identifierar områden som kan 
påverkas av rasande jordmassor från slänter. I de fall exempelvis infrastruktur, bebyggelse 
eller vattentäkter finns inom detta område kan de påverkas eller skadas. Vattendrag i 
anslutning till ravinformation är vattendrag i vilken en slamström kan utvecklas. Vattendrag 
anses ha förutsättningar för slamströmmar om vattendraget går i en ravinformation och där 
jordarten inte består av lera eller berg i dagen.  

  

Raviner med ett djup understigande ca 3 m har normalt inte kartlagts, ej heller raviner vars 
former utjämnats genom schaktning och utfyllnad. Jordskredsärr med en linjelängd under 
30-50 m har normalt ej kartlagts. I en del fall har spåren efter inträffade jordskred blivit 
otydliga genom schaktning och utfyllnader. Sådana spår har normalt inte kartlagts.  

  

Skred i finkornig jordart  

Vad gäller förutsättningar för skred i finkornig jordart finns det vissa av SGI utpekade 
aktsamhetsområden att ta hänsyn till, främst i närheten till raviner vid Hemmestorp och 
Sjöbo Ora - Fyledalens sluttningar, då det kan finnas finkorniga sediment under sanden. 

  

Kartan visar inte risken eller sannolikheten för jordskred. Kartan pekar inte heller ut 
områden med förutsättningar för morän- och bergsskred. För bestämning av markens 
stabilitet krävs normalt geotekniska undersökningar. 

  

Stränders eroderbarhet 

Vid vissa stränder omkring vattendrag och sjöar förekommer även potentiellt hög 
eroderbarhet. Klassificeringen av stränders eroderbarhet redovisar förhållandena vid 
karteringstillfället. Byggnation och markarbeten kan ha ändrat strandens egenskaper. Kartan 
bör därför tolkas med stor försiktighet inom tätorter. Klassificeringen av eroderbarhet avser 
endast materialegenskapen. Faktorer som vattnets strömningshastighet, vågpåverkan och 
morfologi, vilka är avgörande för de faktiska erosionsförhållandena, beaktas ej.  

  

Utpekade områden i översiktsplanen 

Inget av översiktsplanens utpekade områden för nybyggnation berörs av SGIs karteringar av 
underlagsinformation för ras, skred eller erosion. 
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Radon 
 

 
 

Radon avgår från marken eller byggnadsmaterial. Även hushållsvatten kan innehålla radon 
som i så fall tillförs inomhusluften, till exempel när man duschar. Radon ger generellt ökad 
risk för lungcancer.  

  

I Sjöbo har markförhållandena kartlagts avseende radonavgång, och ett område runt 
Tolånga, Lövestad, Vanstad och Äsperöd har tagits ut där risken för förhöjda värden anses 
föreligga (streckat område i kartan). Området sträcker sig från Tolånga och upp i den 
nordöstra delen av kommunen. Kommuninvånare som bor inom detta s.k. riskområde 
erhåller gratis radonmätning. I kommunen finns ett radonprogram som antogs 2006 som 
innehåller rutiner för hantering av radon vid t.ex. planering och bygglovshantering. 
Kommunens invånare kan höra av sig till Miljöenheten i Sjöbo kommun för att utföra 
radonmätning. 
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Klimatanpassning 
 

                      
 

Kommunernas roll 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och en av de högst prioriterade 
miljöfrågorna. Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare med 
stora globala konsekvenser som följd. Att klimatet förändras skapar konsekvenser för till 
exempel vatten- och livsmedelsförsörjningen vilket kräver att samhället på olika nivåer 
arbetar aktivt med anpassningar till ett förändrat klimat. 

  

I rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” från Lunds universitet belyses att effekterna av 
klimatförändringarna i Skåne är många och komplexa men pekar bland annat på: 
ekosystemen och den biologiska mångfalden påverkas, förlängd växtsäsong, intensifiering av 
jordbruket med ökad belastning på miljö och risk för skador, sjukdomar, insektsangrepp 
samt att dricksvattnet påverkas. Länsstyrelsen Skåne har i ” Regional handlingsplan för 
klimatanpassning” definierat fyra prioriterade sakområden som är särskilt märkbara för 
Skåne; översvämning (stigande hav), erosion, avlopp och markavvattning samt 
dricksvattenförsörjning.  

  

Kommunerna har ett stort ansvar för att genomföra konkreta åtgärder och implementera 
klimatanpassningsarbetet. Översiktsplanen fungerar vägledande för bebyggelse och 
infrastruktur och är därmed ett viktigt verktyg för såväl minskad klimatpåverkan som för 
anpassning till ett förändrat klimat. Detaljplanen är bindande och styr bland annat 
bebyggelsens utformning, placering och exploateringsgrad. Enligt Plan- och bygglagen har 
kommunen ansvar att ta hänsyn till klimatrisker vid ny bebyggelse. 
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Översvämning, värmeböljor och påverkad vattenförsörjning 
 

                 
 

Som beskrivits ovan får klimatförändringarna många konsekvenser. Värmeböljor, ökad risk 
för översvämning och förändrad nederbörd är några av dem.  

  

Barnen påverkas 

Enligt en forskningsstudie från Göteborgs universitet (2019) så drabbar de allt mer 
frekventa värmeböljorna förskolebarnen, genom att begränsa deras utelekar på grund av 
bristen på skugga. Många förskolegårdar har inte tillräckligt med skuggiga platser.  

  

Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. Om inte annat 
solskydd finns (parasoller och liknande) är alternativet att hålla barnen inomhus. Med tanke 
på att att barn behöver fysisk aktivitet för sin hälsa och att möjligheterna till rörelse är större 
utomhus är detta inte ett lyckat alternativ. Många skolgårdar har dessutom underlag av asfalt 
eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga 
dagar.  

  

Risken för översvämning ökar 

I en jämförelse i Sjöbo kommun mellan dagsläget och ett extremläge av obegränsade 
växthusgasutsläpp till åren 2050-2098 kan bland annat följande utläsas: en 
medeltemparturökning på 3,4 grader medför en ökning av vegetationsperiodens längd med 
cirka 85 dagar och en förändring av säsongsmedelflödet, som förskjuts från vår till 
sommar/höst. Detta kommer bland annat påverka vatten och avlopp, jordbruket och riskera 
översvämningar. Utredningar som har gjorts i Sjöbo kommun har visat att Sövde-området 
vid Klingavälsåns inlopp inte beräknas klara ett regn med en återkomsttid om 50 eller 100 
år. Viss översvämningsproblematik har även drabbat Lövestad, Klasaröd och Vollsjö.  

  

I Sjöbo kommun finns i dagsläget många enskilda avlopp, mycket jordbruksmark och det 
kommunala dricksvattnet hämtas från grundvattentäkter. Om enskilda avlopp eller 
gödselstäder drabbas av översvämning finns risken att dessa förorenar närliggande brunnar, 
vattendrag eller dricksvattentäkter. Detsamma gäller översvämning som påverkar miljöfarlig 
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verksamhet, eller kommunens avloppsreningsverk, avfallsdeponi eller återvinningsstation. 
Det finns också en risk att översvämning orsakar materiella skador. Dagvattensystem och 
dagvattenkvaliteten kan påverkas av ett förändrat klimat vilket sannolikt kan medföra ett 
behov av klimatanpassning av dagvattenhanteringen. 

  

Vattenförsörjningen påverkas 

Ett varmare klimat och uteblivna regn sommartid drabbar i första hand växtligheten och de 
som är beroende av ytvatten. För att fylla på grundvattenmagasinen krävs istället långvariga 
lågintensiva regn, vilka normalt sker under höst, vinter och vår. Eftersom de senaste 
vintrarna har varit relativt nederbördsfattiga har grundvattenmagasinen på många håll inte 
fyllts på så mycket som normalt.  

  

De lägre grundvattennivåerna som är på många håll, i kombination med att mer vatten 
används varma soliga somrar och att grundvatten kanske används i högre grad för 
exempelvis bevattning av jordbruksmark, innebär att dricksvattenförsörjningen kan bli 
drabbad. Nivåerna i kommunens vattentäkter mäts kontinuerligt en gång per månad året 
runt. Hittills har några avvikande grundvattennivåer inte kunnat ses. 

  

Det betyder inte att det inte finns problem på andra håll i kommunen, i andra 
grundvattenmagasin med privata brunnar. Främst märks detta i kommunens norra delar hos 
personer med grävda brunnar. Grävda brunnar i relativt ytliga jordlager for oftare problem 
än djupare borrade brunnar. För att det alltid ska kunna gå att få tag på vatten har va-
enheten införskaffat en vattenkiosk. Där går alltid att få tag i vatten, gratis om man hämtar i 
mindre mängd och att köpa om man vill hämta i större behållare. 

  

För jordbruket får vattenbristen en dubbel effekt, dels av att regnet uteblir för grödorna och 
dels att nivåerna i dammar, åar och sjöar blir för låga för att kunna använda till bevattning. 
Frågan om vattenförsörjning riskerar att skapa en konkurrenssituation mellan dricksvatten, 
industrier, bevattning och naturvärden. Det finns ett stort behov att skapa 
samverkansplattformar mellan dessa näringar samt olika samhällsintressen avseende 
klimatanpassningsåtgärder. 

  

Eftersom ytvatten är att föredra framför grundvatten för att säkra framtida 
bevattningsbehov kan en åtgärd för lantbrukets vattenförsörjning vara att anlägga 
bevattningsdammar och våtmarker. Dessa uppskattas av många fågelarter och bidrar därför 
till ett rikare odlingslandskap. Bevattningsdammar medför även fördelen att vatten och 
näring samlas upp och återgår till jordbruksmarken vid bevattning. Näringsbelastningen på 
sjöar, hav och vattendrag kan därför minska. 
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Vombsjösänkan 

 

 
 

Vombsjösänkan är ett av landets mest artrika områden. Här lever över 750 sårbara och 
hotade arter som gynnas av sandmark, betad gräsmark, hög vattenkvalité och äldre lövträd. 
Sänkans kalkrika berggrund och sandavlagringar har gett förutsättningar för ett unikt 
kulturlandskap med en mosaik av naturtyper och olika markanvändning. Stora delar av 
området är av riksintresse för friluftsliv, kulturmiljövård och naturvård och består av stora 
sammanhängande grönområden med höga rekreationsvärden. Dessa är värdefulla inte bara 
för boende i Sjöbo kommun utan också för den urbana befolkningen i hela sydvästra Skåne 
och Själland. 

 
 

Landskapsbeskrivning 
 
Vombsjön är områdets största sjö och förser en tredjedel av Skånes befolkning med 
dricksvatten. Sjön är en omtyckt badsjö och en av Sveriges högst avkastande insjöar för 
yrkesfisket. Vombsjöns främsta tillflöde är den slingrande Björkaån-Åsumsån. Fisket efter 
öring i Björkaån har en stor attraktionskraft och kan bli underlag för ett exklusivt fiske i det 
fall fisket tillgängliggörs. Vombsjön har en stor betydelse för sportfisket, men nyttjas i liten 
omfattning för fisketuristiska inslag. Jakten i området utgör en potential för naturturismen. 
Sydost om Björkaån ligger Klingavälsån som avvattnar Sövdesjön och mynnar i Kävlingeån 
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en bit nedströms Vombsjöns utlopp. Vattnet från båda dessa åar rinner slutligen via 
Kävlingeån ut i Öresund.  
  
Jordbruksproduktionen är relativt stabil i området även om betesdjuren är få i förhållande 
till betesmarksarealen. Den ekologiska odlingen är omfattande. I området finns också många 
hästgårdar.  
  
Under framför allt 1800- och 1900-talen var jordhungern stor. Ny åkermark tillskapades 
genom reglering av åarna, utdikning av våtmarker etc. Ett speciellt inslag i den agrara 
revolutionen var anläggandet av översilsängar. Strax öster om Vombsjön, intill Björka, ligger 
Skånes största anläggning. De lätta jordarna ledde efter hand till omfattande erosion. För att 
mildra effekterna av detta planterades omfattande tallskogar – Vombs fure. 
  
Vombsjön är sedan 1936 reglerad. Detta på grund av att när Kävlingeån, Klingavälsån och 
nedre delen av Björkaån rätades och fördjupades, sänktes grundvattennivån kraftigt i hela 
dalsänkan. Idag är grundvattentillgången stor till mycket stor i både jord och berggrund. 
 
 

Marktäcke 
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Den mark i området inom kommunens gränser som inte är bebyggd består till största delen 
av skog, följt av odlad mark, öppen mark och vatten, se kartbild. Statistiken för marktäcke 
bygger på Lantmäteriets indelning. 
 

 

Befolkningen 
 

 
 

Pendling och sysselsättning  
Andelen utomkommunala pendlare i området är i princip oförändrad sedan år 2012 och låg 
år 2017 på 56 %. 2017 års siffror visas i kartbilden till höger. En signifikant högre andel av 
pendlarna är män än kvinnor.  
  
Sysselsättningsgraden för invånare 20-64 år låg samma år på ca 82 %. Andelen sysselsatta 
kvinnor var lägre än andelen sysselsatta män. Kommunen som helhet låg på 81 %.  
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Näringsliv 
 

 
 

År 2017 tillhörde ca 90 % av den förvärvsarbetande befolkningen 20-64 år i 
Vombsjösänkans karaktärsområde kategorin övriga anställda, ca 6 % var företagare och ca 4 
% var företagare i eget AB, se kartbild. Siffrorna ligger ungefär i linje med de för Skåne som 
helhet men skiljer sig något från Sjöbo kommuns genomsnitt, där 87 % var övrig anställd, 9 
% företagare och 4 % företagare i eget AB. 
  
År 2017 var ca 4 % av den förvärvsarbetande befolkningen anställd inom jordbruk 
(inklusive jakt) samt service i anslutning därtill. Siffran är oförändrad sedan 2012. Siffran är 
signifikant mycket lägre än den i Södra mellanbygden (10 %) (inga siffror har tagits fram för 
övriga karaktärsområden p.g.a. deras låga invånarantal). 
  
Befolkningsutveckling 
Vombsjösänkan har haft en för kommunen mycket hög befolkningsökning mellan 2012 och 
2018, med ca 7 % totalt, dvs. ca 1,15 % per år. Kommunens totala befolkningsökning under 
denna period har i stort sett varit koncentrerad till detta område. Ökningen skiljer sig 
mycket från befolkningsökningen i övriga av kommunens karaktärsområden, där befolkning 
är i princip oförändrad under samma period. I området bor ungefär två tredjedelar av 
kommunens befolkning. 
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Åldersfördelning 
Andelen i åldrarna 65-89, 0-15 samt i viss mån 25-44 har ökat något sedan 2012. Övriga 
grupper har minskat.  
  
Sammanfattningsvis 

 Högre andel utomkommunala pendlare än i kommunens nordöstra delar. 

 Fler utomkommunala pendlare är män än kvinnor. 

 Färre företagare än i kommunen som helhet. 

 Hög befolkningstillväxt sedan 2012 

 Andelen invånare över 45 år är högre i området än i Skåne som helhet. 

All statistik kommer från Statistiska centralbyrån. 
 
 

Bostadshusens ålder 
 

 
 
En hög andel av de bostadshus där människor idag bor är byggda efter år 1950, varav många 
byggdes mellan 1970 och 1990 (SCB, 2018). I detta område finns även en stor del av de av 
kommunens bostadshus som byggts efter år 2011. 
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Bebyggelse 

 

Kartan visar detaljplaner och sammanhållen bebyggelse i området. 

 

 

Tätorter 
 

Sjöbo 
Sjöbo är kommunens centralort med ca 8 300 invånare. Sjöbo tätort pekas i denna 
översiktsplan ut som utvecklingsnod för bebyggelse (se mer under Utvecklingsstrategi). 
Sjöbo tätort omfattas, med undantag för Svansjö sommarby och delar av Sjöbo sommarby, 
emellertid av en fördjupad översiktsplan (från 2013). Den fördjupade översiktsplanen 
kommer att gälla parallellt med denna översiktsplan.  
  
I dagsläget präglas orten av en struktur som har sina rötter i det järnvägssamhälle som 
kulminerade under 1920- och -30-talen, och upphörde att existera under 1970-talet. Under 
de följande årtiondena utvecklades bebyggelsen med tyngdpunkt på enfamiljsbostäder och 
ett industriområde, och tätorten blev efterhand alltmer områdesorienterad 
(bostäder/handel/ industri). Sjöbos kommersiella centrum ligger utsträckt längs ett stråk 
från Sjöbo Gästgiveri och västerut (Västergatan). I eller i anslutning till denna sträckning 
ligger stora delar av stadens kultur-, handel- och serviceutbud. De mötesplatser som finns är 
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koncentrerade till inomhusmiljöer (t.ex. bibliotek, konditori, serveringar etc.), samt till 
Malenas park och den aktivitetspark som uppfördes där år 2018.  
I Sjöbo tätort ingår även Svansjö och Sjöbo sommarby, med ca 860 invånare. Dessa 
sommarbyar är till större del omgivna av skogsmiljö och ligger placerade på en grusås i 
sydsluttning mot öppna landskap. Skogsmiljön gör att närliggande större vägars buller 
dämpas väl vilket bidrar till en lugn och fridfull miljö. Sommarbyarna antyder med sitt namn 
att områdena har ett ursprung som fritidsbebyggelse som idag övergått till ett 
bostadsområde med en hög andel permanentboende och en lägre andel som fortfarande 
använder sin bostad som fritidsboende.  
  
Bebyggelsen består endast av bostäder varav en stor del utgörs av den ursprungliga 
fritidsbebyggelsen från 1960- och 70-talen, även om många är ombyggda eller utbyggda. 
Över tiden har andelen permanentboende i området ökat och i med detta har vissa 
byggnader förändrats. Trots det har den stugliknande karaktären bevarats. 
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Blentarp 
Blentarp är en av kommunens serviceorter och även den näst största tätorten med ca 1500 
invånare. Blentarp pekas i denna översiktsplan ut som utvecklingsnod för bebyggelse (se 
mer under Utvecklingsstrategi). Liksom Sjöbo tätort omfattas Blentarp emellertid av en 
fördjupad översiktsplan (från 2007). Den fördjupade översiktsplanen kommer att gälla 
parallellt med denna översiktsplan. 
  
Det ursprungliga Blentarp växte upp före medeltiden kring platsen där kyrkan från 1100-
talet idag ligger. Enligt kartor från 1825, som upprättades före skiftet, var Blentarp en stor 
by under början av 1800-talet med ett tjugotal större och mindre gårdar samt cirka 20 gathus 
belägna vid dagens kyrka. Efter skiftet minskade antalet gårdar och idag finns endast ett fåtal 
byggnader kvar från denna tid. Nästa stora förändring för byn inträffade år 1931 då en 
brand utbröt. Skolan och samtliga hus längs Skomakargatan brann ner och dagens 
tegelbebyggelse uppfördes. Byns norra del har under 1970-talet och framåt kompletterats 
med villabebyggelse. Bebyggelsen i Blentarp består huvudsakligen av enfamiljshus i 1-2 
våningar. Det naturnära boendet med stora tomter i skogsmiljö är karakteristiskt för 
samhället.  
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Karup Nygård  
Karup Nygård, eller Karup sommarby, har ett ursprung som fritidsbebyggelse som idag 
övergått till ett bostadsområde med en stor andel permanentboende och en mindre andel 
som fortfarande använder sin bostad som fritidsboende. Mycket stora delar av bebyggelsen i 
Karup Nygård är uppförd under 1970- och 80-talen. Orten ligger vackert beläget i ett 
skogsområde mellan Sövde och Blentarp. Det är ett naturskönt område med möjlighet till 
fina naturupplevelser; här finns vandringsleder, fiske, bad och Skånes första storkhägn med 
fritt häckande storkar. Karup Nygård har ca 400 invånare. 
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Jordbruk 
 
Den interaktiva kartan visar en åkermarksgradering (mellan 1 och 10). Graderingen kan 
användas för att få en övergripande bild av markens produktionsvärde, men ger endast en 
grov uppskattning av jordens värde och en god användning av jordbruksmark bör inte 
endast utgå från Jordbruksverkets klassificering. Bland annat kan det finnas geografiska 
aspekter som innebär en annan syn på jordbruksmarken.  
  
Jordbruksmarken inom Sjöbo kommun ligger i klass 3 till 7 och följer delvis landskapets 
olika karaktärsområden. I kartan till höger visas även stödsökta jordbruksblock, samt 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Jordbruksblock som inte har stödsökts 
finns inte i kartan (Referens: Jordbruksverket). 
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Kulturmiljövård 

Regionalt kulturmiljöprogram 
I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 lyfts 18 kulturmiljöer fram i Sjöbo kommun 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer.  Nedan beskrivs de av kommunens områden som finns 
inom Vombsjösänkans karaktärsområde.  
  
Särskilt värdefulla kulturmiljöer 
Beskrivningarna innehåller endast Länsstyrelsens motiv för bevarande. Fullständig 
beskrivning för respektive område finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 
  
Björka  

Björka är representativt för 1800-talets små kyrkbyar i de mindre expansiva områdena av 

Skåne. Såväl husens ålderdomliga byggnadsskick som deras oregelbundna placering är av 

betydelse för miljön. Översilningssystemen längs med Björkaån är av stort värde. Under den 

period ängavattning bedrevs var Övedsklosters verksamhet mest omfattande i Skåne. Få 

system finns bevarade idag och översilningssystemen längs Björkaån bör därför värnas. 

  
Humlarödshus-Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp 
Området utgör ett kulturlandskap med månghundraårig bebyggelsekontinuitet. Viktiga 
komponenter i miljön är de medeltida kyrkorna med accentuerat läge, Kumlatofta slutna 
bymiljö, åssluttningens småbrutna odlingsmarker med stengärden i ägogränserna samt den 
äldre smågårds- och torpbebyggelsen. Delar av området är av riksintresse för 
kulturmiljövård och behandlas därför mer ingående i nästa kapitel.  
  
Sjöbo-S Åsum 
Sjöbo har bibehållit något av sekelskiftets centralorts karaktär. Bebyggelsemönstret med 
husen placerade i anslutning till gaturummet och vissa enstaka byggnadsobjekt som 
gästgiveriet, tingshuset och kvarnen är av betydelse för miljön. Södra Åsum är av riksintresse 
för kulturmiljövård och behandlas därför mer ingående i nästa kapitel. 
  
Övriga områden som berör Vombsjösänkan beskrivs under Södra mellanbygden, 
Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskap eller Romeleåsens karaktärsområden. 
  
Kulturmiljöstråk 
Malmö-Simrishamns järnväg 
I stationssamhällena är inte bara stationshusen viktiga, utan även övriga byggnader och 
anläggningar – järnvägshotell, godsmagasin, uthus, lastkajer, perronger, lokstall, 
vattenkastare, skyltar, signaler etcetera – har stor betydelse, liksom den öppna plats som 
anger stationsområde. 
  
Även orternas struktur, där järnvägsdragningen främst ses i uppdelningen av en fram- och 
baksida, är viktig. Där tydliga stations- eller järnvägsgator finns har de ett stort värde. En 
bana som Malmö-Simrishamns järnväg, en ”vanlig” privatbana, innebar ofta ett uppsving 
för jordbruket genom att större marknader öppnades, att mycket av industrin längs banan 
var helt beroende av järnvägstransporterna för sin existens, att stationssamhällen som 
Björnstorp, Sjöbo, Gärsnäs eller Tomelilla inte hade funnits och att kyrkbyar som 
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Staffanstorp, Dalby och Veberöd inte hade vuxit med sådan hastighet om inte Malmö-
Simrishamns järnväg funnits. 
 

 
 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Södra Åsum 
 
RAÄ:s riksintressebeskrivning 

 
Motivering 
Sockencentrum med kringliggande odlingsbygd kring Åsums ån. (Kvarnmiljö, 
Rekreationsmiljö). 
 
Uttryck för riksintresset 
Södra Åsums medeltida kyrka med platt innertak i långhuset, Södra Åsums nya kyrka från 
1800- talet. Åsumsgården, ån och de till kvarnindustrin knutna anläggningarna, 
kvarndämme, kvarn, kvarnränna, skola och stenvalvsbro med fyra valv samt ett av länets 
äldsta friluftsbad med bad- och solterrasser från 1920 talet. I området ingår även: Betade 
ängs- och hagmarker samt utmed ån översilningsmarker. 
  
Beskrivning av området 
Riksintresseområdet omfattar en miljö vid Åsumsån, som rinner direkt norr om Sjöbo 
tätort. Ån är slingrande och förgrenar sig, och dess omgivningar är lummiga och natursköna. 
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Norra delen av riksintresseområdet är lantligt, och i söder är det präglat av närheten till 
tätorten. Vid Redskapsgatan i områdets sydvästra del har ny bebyggelse tillkommit som 
innebär att uttrycken för riksintresset har gått förlorade. 
 
På norra sidan ån ligger Södra Åsums gamla kyrka och Åsumsgården omgivna av ett öppet 
odlingslandskap. Kyrkan uppfördes på medeltiden och låg då centralt i Åsums by (”Södra” 
lades till 1855). Byn låg norr om kyrkan (delvis utanför riksintresseområdet) och idag finns 
det endast fragmentarisk bebyggelse kvar på bytomten. 
  
Söder och öster om kyrkan breder Åsums gård ut sig med omfattande ekonomibyggnader av 
varierande ålder och karaktär. Miljön är numera präglad av hästhållning och ridsport. Åsums 
gårds huvudbyggnad ligger öster om ekonomibyggnaderna, nära ån omgiven av en 
parkanläggning, och är uppförd på 1910-talet i en engelskinspirerad jugendstil. Gården var 
på 1600-talet ett adelsgods, och från 1700-talet till 1860-talet ägdes den av Övedskloster. 
Det var Hans Ramel på Övedskloster som på 1700-talet lät bygga stenbron över Åsumsån. 
 
Söder om ån ligger Åsums vattenkvarn, uppförd på 1860-talet på Åsums gårds mark. 
Kvarnen var i bruk till 1965 och utgör idag en välbevarad kvarnmiljö med kvarn och 
möllarebostad. Snett mittemot kvarnen ligger Åsums gamla skola från 1808 och intill den en 
yngre skolbyggnad. Skolorna är en viktig del av Södra Åsum som historiskt sockencentrum. 
 
Ett annat tydligt uttryck för Södra Åsum som sockencentrum i en expansiv bygd är Södra 
Åsums (nya) kyrka, uppförd vid sekelskiftet 1900 i nygotisk stil. Söder om den nya kyrkan 
tar tätortsbebyggelsen vid, med villabebyggelse av varierande ålder. Framför allt invid Södra 
Åsumsvägen som är den gamla landsvägen, finns viss bebyggelse från 1800- och tidigt 1900-
tal.  En stor del av husen i området är uppförda under senare delen av 1900-talet och även 
under 2000-talet. 
  
I riksintresseområdets sydöstligaste del finns spår efter ett friluftsbad från 1920-talet. En 
anläggning med trappor och solterrasser finns vid Forskaregatans norra avslutning. 
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Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp 
  
RAÄ:s riksintressebeskrivning 
  
Motivering 
Dalgångsbygd kring Klingavälsån med omgivande svagt kuperade odlingslandskap påverkad 
av flygsand och präglat av jordbruk och betesdrift med av skiftena tämligen opåverkade byar 
och delvis spridd bebyggelse med lång kontinuitet. 
  
Uttryck för riksintresset 
Äldre väg- och ägogränssystem, översilade strandängar. Kyrkbyarna och de medeltida 
kyrkorna Ilstorp och Everlöv - den sistnämnda med medeltida stiglucka och förnämliga 
kalkmålningar, skolor, fattighus, prästgårdar och utskiftad bebyggelse från 1800-1900-talen. 
Kumlatofta by med kringbyggda gårdar från 1700 - 1800-tal av tegel och korsvirke med 
halmtak. 
  
Beskrivning av området 
Riksintresseområdet är beläget nedanför Romeleåsens östra sluttning och består av byarna 
Everlöv, Kumlatofta och Ilstorp med omgivande landskap. Genom områdets östra del flyter 
Klingavälsån, omgiven av en vidsträckt och flack dalgång som till stor del består av ängs- 
och betesmark. Området i övrigt är i huvudsak uppodlat, med vissa mindre skogbevuxna 
partier. 
  
Ilstorp och Everlöv är historiska sockencentrum med prästgårdar, skolhus och välbevarade 
medeltida kyrkor. I Everlöv ligger flera gårdar kvar på bytomten, som dock är utsträckt och 
uppdelad vilket gör att bebyggelsen delvis ligger glest. Före skiftena runt år 1800 låg dubbelt 
så många gårdar inne i byn. Prästgården ligger direkt väster om kyrkan och består idag 
endast av ett bostadshus från mitten av 1900-talet, uppfört sedan den tidigare prästgården 
brann. Nordost om kyrkan ligger skolbyggnaderna. Även i Ilstorp glesades bykärnan ut 
väsentligt i samband med skiftena, och det fortsatte successivt under hela 1800- och 1900-
talen. Bebyggelsen i byn sträckte sig från början längre söderut och österut. Byns gamla 
skola ligger direkt söder om kyrkan och prästgården öster om kyrkan. I Kumlatofta 
genomfördes enskifte i början av 1800-talet. Tre kringbyggda gårdar finns kvar vid bygatan 
och bildar en ovanligt sammanhållen och välbevarad bymiljö. 
  
Landskapet är präglat av skiftesreformerna bland annat genom flera större gårdar som 
flyttades ut från byarna eller tillkom genom hemmansklyvningar under framför allt början av 
1800 talet. På ett för skifteslandskapet karaktäristiskt vis ligger dessa gårdar som öar i 
odlingslandskapet. 
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Naturvård 

 

Naturreservat 
 

Naturreservat är mark- och vattenområden som anses behövas för att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet, för att bevara biologisk mångfald eller för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. 

 

 Klingavälsåns dalgång 

 Frihult 

 Navröd 

 Vitabäckshällorna 
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Naturminne 
 
Länsstyrelsen eller en kommun kan förklara ett föremål för naturminne om det anses vara 
ett särpräglat naturföremål som bör skyddas för framtiden. Exempel på dessa är stora träd, 
raukar och flyttblock. 

 

 Tall, Stora Rödde 

 Lundviva, Övedskloster 

 Alléer, Övedskloster 
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Natura 2000 
 

Sverige åtog sig att ingå i ett nätverk av skyddade naturområden i Europa i och med 
medlemskapet i EU. Kriterierna för dessa områden, kallade Natura 2000-områden, regleras 
av två direktiv: Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI). Fågeldirektivet berör alla 
fågelarter inom ett lands gränser och där åtgärder ska vidtas för att bibehålla livskraftiga 
populationer inom landet. Habitatdirektivet verkar för att skydda livsmiljöer för olika vilda 
djur och växter och på så sätt säkra en biologisk mångfald.  
  
Natura 2000 Habitatdirektivet 
 

 Klingavälsån – Karup 

 Tannhuset 
  
Natura 2000 Fågeldirektivet 
 

 Klingavälsån 

 Sövdesjön 

 Norra Fyledalen 
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Landskapsbildskydd 
 

Hur landskapet ser ut kan påverka både upplevelsevärden och boendekvaliteten i ett 
område. Sjöbo kommuns landskap kan delas in i fyra olika karaktärsområden, dessa 
redovisas tidigare i detta kapitel (4.4). Länsstyrelsen har pekat ut åtta avgränsade områden 
för landskapsbildsskydd enligt gamla naturvårdslagen. Även om begreppet inte längre finns i 
dagens lagstiftning (miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i 
landskapsbildsskyddsområdena, så länge Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För 
varje landskapsbildsskyddsområde finns ett beslut med föreskrifter. 

 Karups nygård 

 Sjöbo Ora 

 Ågerup-Kullaröd 
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RAMSAR 
 

Klingavälsån - Krankesjön 
Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on 
Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda 
vegetationsrika områden. 
  
Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag 
och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket 
värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan. Informationen är hämtad 
från Länsstyrelsen Skåne. 
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Strandskydd 
 

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat 
uppföra nya byggnader. 
  
Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i 
vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller 
minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. 
Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Skåne. 
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Riksintresse för naturvård 
 

Naturvårdsverket har bedömt och beslutat om de områden som anses vara av riksintresse 
för naturvården i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gjort avgränsningarna för de aktuella 
områdena som ligger helt eller delvis i Sjöbo kommun.  
  

 Klingavälsån 

 Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp 

 Sjöbo Ora - Fyledalen - Nybroån med biflöden 
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram 
 

Sjöbo kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram beskriver övergripande mål och 
satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i Sjöbo kommun. 
Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.  
  
Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo 
kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna 
inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. 
  
Syftet med grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att redovisa kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun. 
Programmet ska utgå från perspektiv av hållbar utveckling, barn, tillgänglighet, geologi, 
kulturhistoria, pedagogik och vetenskap. Utifrån dessa perspektiv ska programmet beskriva 
natur- och grönstruktur- förhållandena i kommunen och riktlinjer för hur dessa ska bevaras, 
utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. Grönstruktur– och naturvårdsprogrammet, 
inklusive områdesbeskrivningar, finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida. 
  
Områden i Vombsjösänkan: 
  

 Vombsjön 

 Tallskog och ljunghed sydöst om Björka 

 Översilningssystem vid Vressel 

 Hagmarker söder om Övedskloster 

 Dammar sydost om Vressel 

 Betesmark sydost om Lundhem 

 Lövskogar vid Snaven 

 Lövskog norr om Omma 

 Hagmarker vid Åsums gård 

 Hagmark väster Barleja 

 Gumparp med omgivningar 

 Våtmarksområde söder om Sjöbo sommarby 

 Torra gräsmarker nordost om Ilstorps kyrka 

 Naturreservatet Klingavälsåns dalgång 

 Ädellövsskog vid Skäpperöd 

 Naturreservatet Vitabäckshällorna 

 Betesmark nordväst om Sövde by 

 Sövdesjön 

 Navröds naturreservat 

 Naturbetesmarker kring frihult 

 Bredamosse 

 Torra betesmarker vid Östarp 

 Blandlövsskog kring Avelsbäcken 

 Sumpskog utmed Orehusabäcken vid Hemmestorps Eke  

 Bäckdal nordost om Östarp  

 Lövskogslund vid Kumlatofta  

 Hagmark vid Brockamöllan  
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Friluftsliv 
 

Riksintresse för friluftsliv 
 
Vomb och Klingavälsån 
Vombs fure är ett stort skogsområde dominerat av tall som planterats för att förhindra 
sandflykt. Det är svagt kuperat och utgörs till stor del av sanddyner. I furet finns ett rikt 
fågelliv där enstaka äldre tallar och ekar utgör boplatser för rovfåglar. En mängd svamparter 
växer i skogen och här finns ett stabilt bestånd med kronhjort. Tystnad och stillhet präglar 
furet och man kan vistas här utan att störas av trafikbuller. Kring Bysjön och Häljasjön finns 
sandiga gräsklädda marker med värdefull torrängsflora och -fauna. Norr om Vombs fure 
ligger Vombsjön som är en slättsjö rik på fisk och som utgör en viktig som rastplats för en 
mängd olika fågelarter. Från den skogklädda strandvallen i söder har man fina utblickar 
norrut över sjön och Övedsklosters bokskogar. Slottet Övedskloster som är en av landets 
förnämsta anläggningar i rokokostil från 1700-talet och har satt en stark prägel på 
landskapet. 
  
Klingavälsån flyter genom Vombsänkan i ett mycket flackt landskap. Stora delar av 
åsträckan är opåverkad av regleringar och ån har ett naturligt slingrande lopp som omges av 
vidsträckta fuktängar. Delar av ett ängavattningssystem med kanaler och dämmen finns kvar 
på Vombs ängar och är det enda fungerande i sitt slag i landet. Området har ett synnerligen 
rikt fågelliv med rastande och häckande vadarfåglar, gäss och rovfåglar. Landskapet är öppet 
och utblickarna över de flacka ängsmarkerna är vidsträckta. Östarp är ett levande museum i 
kulturlandskapet där man kan uppleva en lantbruksmiljö med byggnader, djur och trädgård 
från 1800-talets mitt. I anslutning till Östarp ligger Hemmestorps strövvänliga 
skogsområden. 
 
I Vombs fure finns en mängd stigar och skogsbilvägar som möjliggör strövande, och 
terrängen är lättframkomlig. Skogen är tidvis rik på matsvamp som inbjuder till plockning. 
Geocacher göms i skogen. I Vombsjön finns möjligheter till bad och vintertid kan man åka 
skridskor när vädret tillåter. Vombsjön är en av de allra bästa för fritidsfiske i Skåne. Flera 
fågeltorn och utsiktsplattformar som underlättar fågelskådning finns i riksintresseområdet. 
Genom sitt relativt tätortsnära läge har Vomb och Klingavälsån med omgivningar stor 
betydelse för den kulturhistoriskt, botaniskt och ornitologiskt intresserade allmänheten såväl 
som för skolelever och studenter. 
 
Området är lättillgängligt med bil och det finns relativt gott om parkeringsplatser. 
Bussförbindelser finns. I och i anslutning till området finns möjligheter till övernattning 
samt flera restauranger och kaféer. 
  
Riksintresset Snogeholm-Sövde beskrivs under Snogeholms och Krageholmsjöns 
godslandskap. Fyledalen beskrivs under Södra mellanbygden. Romeleåsen med 
Skrylleområdet beskrivs under Romeleåsen. 
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Riksintresse för rörligt friluftsliv 
 
Romeleås- och sjölandskapskommittén - RÅSK 
Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap 
miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden 
som finns. 
 

 
 

Övriga områden för rekreation 
 
Tätortsnära natur (från utredningen Närmare till naturen i Skåne, utförd av Länsstyrelsen 
Skåne 2003, kompletterad med genomförandeplan 2017) 

 Björkaån. Björkaån-Åsumsån-Tolångaån-Vollsjöån är ett och samma vattendrag 
som tillhör Kävlingeåns vattensystem. Åns namn följer sockenindelningen. 
Vattendraget är endast obetydligt påverkat av rätningar och dikningar och har ett 
naturligt slingrande lopp i en flack men väl markerad dalgång. Området innefattar 
en hel del betesmarker. Ådalen har en viktig landskapsekologisk funktion och en 
stor potential som sammanhängande ströv- och friluftsområde. Det föreslagna 
området börjar vid tätorten Vollsjö, passerar norr om Sjöbo och avslutas vid sjön 
Vombsjö, där det finns fritidsbebyggelse i Björkafuret. Riksväg 11 och 13 samt 
mindre landsvägar ansluter till dalgången.  
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 Sjöbo Ora.  Sjöbo Ora strax söder om Sjöbo är Fyledalens norra del. Det är en 
markant dalgång kring Fyleån som mynnar ut i Östersjön vid Ystad. Bokskogar och 
betesmarker avlöser varandra och erbjuder en ypperlig miljö för naturvandringar, 
ridturer osv. Området kan nås från Sjöbo och via riksväg 13. 
 

 Snogeholmsområdet. Detta område innefattar delar av sjöarna Sövdesjön och 
Snogeholmssjön norr om Ellestadssjön. Snogeholms strövområde har omväxlande 
natur med markerade, handikappvänliga stigar, grillplatser, stugor, tältplats osv. 
Området vid Sövdesjön är ett skogssjölandskap med insprängda hagmarker. Godset 
Sövdeborg och byn Sövde är kulturhistoriskt värdefulla, och vid sjön finns badplats 
och fiskemöjligheter. Skåneleden passerar genom området, som i sin helhet är av 
regional betydelse för friluftslivet. Området kan nås via riksväg 13. 

Skåneleden  

 Nord till syd 
  
Ridslinga 

 Björka ridslinga 
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Södra mellanbygden 

 

 
 

Södra mellanbygden är omväxlande i topografi, markanvändning och struktur. Landskapet 
består till stor del av en variation av öppna åkermarker, artrika små betesmarker och 
bokskogar. Kvalitén på jordbruksmarken är måttligt hög och ett blandat jordbruk har därför 
utvecklats. Gårdarna är arealmässigt förhållandevis små. Andelen diversifierade företag är 
stor i området jämfört med resten av Skåne. Det finns många bostadsjordbruk, varav ett 
stort antal är hästgårdar. Omfattande utdikningar har gjorts i området som är det tredje mest 
utdikningstäta av områdena i Skåne sett till längden dikningsföretag per km2. Området har 
generellt sett en hög belastning av växtnäring. 

 

 

Landskapsbeskrivning 
 

Södra mellanbygdens vatten 

Merparten av Södra mellanbygden inom Sjöbo kommun omfattas av Kävlingeåns 
avrinningsområde som mynnar ut i Lommabukten. Sydöstra delen av området avvattnas 
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främst mot sydkusten via Nybroån. Bland vattendragen kan nämnas 
Vollsjöån/Tolångaån/Björkaån. Uppströms Vombsjön är denna å förhållandevis orörd med 
långa partier som fortfarande meandrar fritt i en flack dalgång. 
Vollsjöån/Tolångaån/Björkaån är klassad som nationellt särskilt skyddsvärd.  

  

Hög andel gods och herrgårdar  

Södra mellanbygden innehåller flera byar och gårdar men har också en hög andel 
gods/herrgårdar. I godsdominerade områden är åkerarealerna större medan landskapet i 
andra delar av området är småskaligt och mosaikartat. Godsen har ofta hög ålder och har i 
perioder strävat efter högre effektivitet och avkastning. Till exempel skapades s.k. 
plattgårdar under 1800-talet. Dessa stora gårdar ersatte hela eller delar av byar och drevs 
direkt under huvudgården. Godsen låg också bakom många av de egnahem som uppfördes 
under 1900-talets första decennier.  

  

Bjärsjölagårds gods med sina historiska lämningar visar på en lång och kontinuerlig historia 
från försvarsanläggning till ståndsmässig gård och kalkindustri. Området illustrerar en lång 
utveckling av kulturlandskapet i vilket lämningar från medeltiden och 1700- och 1800-talen 
dominerar. Sätesgårdarnas utveckling från försvarsanläggningar till ståndsmässiga gårdar 
framgår klart. Industrimiljön med kalkstensbrott och kalkugnar beskriver en under förra 
seklet för länet viktig näringsgren.  

  

Jordbrukslandskapet 

Naturbetesmarkerna i Södra mellanbygden är många och av skiftande karaktär, från öppna 
hedmarker till trädklädda betesmarker. En del naturbetesmarker har sitt ursprung i utmarker 
men mycket är också gammal ängsmark. Södra mellanbygden är tätt på djur, och trots att 
det finns många naturliga betesmarker är området ett av två i Skåne som har betydligt fler 
betesdjur än vad som krävs för att beta områdets naturbetesmarker. I den södra delen råder 
en viss godsdominans och här finns gårdar med större enheter som har en blandad och 
ganska intensiv produktion. Dessa är sannolikt tillräckligt bärkraftiga, och genom uppköp av 
mindre enheter kan deras stabilitet dessutom öka. Konkurrenskraften för 
jordbruksproduktionen är i ett nationellt perspektiv bra.  

  

Hotad småskalighet i områdets nordöstra delar 

Landskapskaraktärens småskalighet hotas främst i den nordöstra delen, upp mot 
Linderödsåsen. Enheterna i denna del av området är så små (hemmansklyvningar och 
egnahem) att uppköp/sammanläggning till större enheter förefaller mindre troligt. Små 
enheter kan således övergå till att bli bostadsjordbruk eller fritidsjordbruk. Risken finns dock 
att en del enheter överges och förfaller. Försämrad ekonomi har gjort att mjölk-
/nötköttsproduktionsföretag upphört med sin produktion och produktionen har således 
minskat i området från en hög nivå. Denna produktion har goda förutsättningar i området 
men den kräver investeringar för att skapa internationell konkurrenskraft. På grund av en 
fallande mjölk-/nötköttsproduktion kan tidigare betesmarker komma att planteras med 
skog. Det innebär ett nytt och mörkare landskap. En annan följd blir en mindre levande 
landsbygd som kan komma att upplevas som ödslig om inga satsningar görs. 
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Marktäcke 
 

 
 

Den mark i området inom kommunens gränser som inte är bebyggd består som nämnts 
ovan till största delen av odlad mark, följt av öppen mark och skog, se kartbild. Statistiken 
för marktäcke bygger på Lantmäteriets indelning 
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Befolkningen 
 

 
 

Pendling och sysselsättning 

Andelen utomkommunala pendlare i området har ökat marginellt sedan år 2012 och låg år 
2017 på 51 %. 2017 års siffror visas i diagram i kartbilden. En signifikant högre andel av 
pendlarna är män än kvinnor. 

  

Sysselsättningsgraden för invånare 20-64 år låg samma år på ca 80 %. Andelen sysselsatta 
kvinnor var lägre än andelen sysselsatta män. Kommunen som helhet låg på 81%.  
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Näringsliv 
 

 
 

2017 tillhörde ca 82 % av den förvärvsarbetande befolkningen 20-64 år i Södra 
mellanbygdens karaktärsområde kategorin övriga anställda, ca 14 % var företagare och ca 4 
% var företagare i eget AB, se kartbild. Siffrorna indikerar fler företagare i området än i 
kommunen och Skåne som helhet. Sjöbo kommuns genomsnitt var samma år 87 % övrig 
anställd, 9 % företagare och 4 % företagare i eget AB. 

  

År 2017 var ca 10 % av den förvärvsarbetande befolkningen anställd inom jordbruk 
(inklusive jakt) samt service i anslutning därtill. Siffran är signifikant mycket högre än den i 
Vombsjösänkan (4 %) (inga siffror har tagits fram för övriga karaktärsområden p.g.a. deras 
låga invånarantal). År 2012 var siffran ett par procentenheter högre.  

   

Befolkningsutveckling 

Södra mellanbygdens befolkningsmängd är i princip oförändrad sedan 2012. I området bor 
ungefär en tredjedel av kommunens befolkning. 

  

Åldersfördelning 

Andelen i åldrarna 65-79, samt i viss mån 0-15 och 25-44, har ökat något sedan 2012. Övriga 
grupper har minskat.  
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Sammanfattningsvis 

 Mindre andel utomkommunala pendlare än i övriga kommunen. 

 Fler utomkommunala pendlare är män än kvinnor. 

 Fler företagare än i kommunen som helhet. 

 Högre andel anställda inom jordbruket än i Vombsjösänkan. 

 Andel invånare mellan 45 och 79 år är högre än i Skåne som helhet. 

  

All statistik kommer från Statistiska centralbyrån. 

 

 

Bostadshusens ålder 
 

 
 

En hög andel av de bostadshus där människor idag bor är byggda före år 1950, varav många 
byggdes före år 1931 (SCB, 2018). Med tanke på områdets storlek finns med andra ord ett 
stort antal av kommunens äldre bostadshus i Södra mellanbygden. Av ortsanalyser som 
genomfördes 2018 framgår att det i Vollsjö och Lövestad finns kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer som i dagsläget inte har något skydd. 
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Bebyggelse  
  

 
Kartan visar detaljplaner och sammanhållen bebyggelse i området. 

 

Vollsjö 

Vollsjö har ca 830 invånare, är kommunens tredje största tätort och en av kommunens tre 
serviceorter. Det som karaktäriserar Vollsjö är framförallt de många kulturhistoriskt 
intressanta miljöer och byggnader som härrör från det sena 1800-talets stationssamhälle 
tillsammans med de naturupplevelser som finns i direkt anslutning till tätorten genom 
skogen och Vollsjöån.  

  

Vollsjö pekas i denna översiktsplan ut som utvecklingsnod för bebyggelse (se mer under 
Utvecklingsstrategi). 

  

Dagens Vollsjö 

Vollsjö har en hög andel äldre bebyggelse i jämförelse med tätorterna i södra delen av 
kommunen. Vollsjös struktur utgår från torget i norr, det gamla stationsområdet i söder och 
Storgatan som binder ihop dessa platser. Tätorten karaktäriseras till stor del av den 
sekelskiftesbebyggelse som finns kvar kring delar av torget och längs med Storgatan 
tillsammans med mer klassisk villabebyggelse. Landskapet i anslutning till tätorten präglas av 
jordbruksmark, steniga kuperade betesmarker, tätortsnära skog och Vollsjöån som rinner 
väster om det lilla samhället. Särskilt viktiga målpunkter i Vollsjö är torget, skolan, 
idrottsplatsen och det gamla spårområdet med Gröningen och Piratenmuseet.  
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Från kyrkby till stationssamhälle 

Dagens Vollsjö kyrkby med sin kyrka och delvis bevarade äldre bebyggelse är framförallt 
präglat av 1800-talets jordbruksreformer. När laga skifte genomfördes under 1800-talet 
flyttade de flesta gårdarna i Vollsjö by ut till tilldelade jordlotter och kvar i byn fanns endast 
ett fåtal byggnader. Flera av de tomter som lämnades tomma bebyggdes sedan under 
framförallt 20- och 30-tal med villor. När järnvägen anlades 1866 stagnerade utvecklingen av 
kyrkbyn då Vollsjö stationssamhälle växte fram norr om den gamla bykärnan. 
Stationssamhället uppstod inte kring själva tågstationen, utan runt torget ungefär 500 m 
därifrån. Vid torget finns fortfarande flera sekelskiftesbyggnader bevarade, där Hotel Svea är 
den mest karaktärsgivande.  

  

Med sin tegelbebyggelse, officiella byggnader, torg, affärer, hantverksbostäder och 
stationsområde illustrerar Vollsjö ett samhälle som uppkommit i samband med järnvägens 
tillkomst. Trots att stationshuset revs 1983 är fortfarande flera historiska miljöer bevarade, 
bland annat pumphus, banvaktstuga och järnvägsbro, inte minst tack vare det 
kulturhistoriska intresse som knutits till Vollsjö genom att stationsområdet utgör miljön i 
flera av Fritiof Nilsson Piratens berättelser. Delar av Vollsjö är angiven som särskilt 
värdefull kuturmiljö i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram för Skåne. 
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Bebyggelsestruktur från ortsanalys (Sjöbo kommun, 2018) 
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Verksamhetskarta från ortsanalys (Sjöbo kommun, 2018) 
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Lövestad 

Lövestad har ca 660 invånare, är kommunens fjärde största tätort och en av kommunens tre 
serviceorter. Det som karaktäriserar Lövestad är de många kulturhistoriskt intressanta 
miljöer och byggnader som härrör från det sena 1800-talets stationssamhälle tillsammans 
med det böljande jordbrukslandskapet, natursköna vägar och rullstensåsarna väster om 
tätorten. Lövestad ligger i ett öppet, kuperat jordbrukslandskap som bryts upp av 
stengärdsgårdar och grusvägar och ett biflöde till Tolångaån flyter genom kyrkbyn.  

  

Lövestad pekas i denna översiktsplan ut som utvecklingsnod för bebyggelse (se mer under 
Utvecklingsstrategi). 

  

Dagens Lövestad 

Lövestad har en hög andel äldre bebyggelse i jämförelse med tätorterna i södra delen av 
kommunen. Lövestads struktur är uppbyggd kring det gamla stationsområdet, där 
stationshuset finns bevarat än i dag. De tidiga byggnaderna uppfördes på västra sidan av 
järnvägen, i kvarteren närmast stationen och längs de större genomfartsgatorna och orten 
har under andra halvan av 1900-talet expanderat med villabebyggelse i de östra och södra 
delarna. De platser som är särskilt viktiga målpunkter i Lövestad är marknadsplatsen, 
skolorna, idrottsplatsen och badet. Flest rekreativa naturvärden finns omkring banvallen, 
idrottsplatsen och i anslutning till naturreservatet Lövestad åsar.  

  

En gång i tiden ett blomstrande stationssamhälle 

Järnvägssträckningen Ystad – Bjärsjölagård anlades på 1860-talet och längs banan växte flera 
stationssamhällen upp med några kilometers intervaller, varav Lövestad var ett. Lövestad 
stationssamhälle byggdes upp ungefär en kilometer norr om Lövestad by. Lövestad växte 
fram kring järnvägsstationen och blev snart sockencentrum och ett livskraftigt samhälle med 
jordbruket som huvudsaklig näring. Som mest fanns 30 - 40 verksamheter, bland annat 
järnvägshotell, spannmålshandlare, andelsbageri, andelsbränneri och äggförening. När 
jordbrukets betydelse efter hand minskade och bilismen ökade under mitten på 1900- talet 
blev Lövestads roll mindre betydande som stationssamhälle. Detta ledde till att godstrafiken 
upphörde 1975 för att sedan följas av nedlagd persontrafik 1981. Lövestad by har lyfts fram 
som en särskilt värdefull kulturmiljö av Länsstyrelsen i Skåne som menar att den är ett 
klassiskt exempel på en typ av äldre tiders kyrkbyar som präglats av skiftesreformerna. 
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Bebyggelsestruktur från ortsanalys (Sjöbo kommun, 2018) 
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Verksamhetskarta från ortsanalys (Sjöbo kommun, 2018) 
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Bjärsjölagård 

Bjärsjölagård har en hög andel äldre bebyggelse i jämförelse med tätorterna i södra delen av 
kommunen. Större delen av Bjärsjölagård byggdes före år 1950 och har sedan dess 
utvecklats gradvis. Ett för orten större villaområde tillkom under 1970-talet. Bjärsjölagård ha 
ca 370 invånare. 

  

Bjärsjölagård upplevde en blomstringstid i och med järnvägens tillkomst år 1865. Ett mindre 
stationssamhälle uppstod då, vilket stationsområdet med sin tegelbyggnad minner om. 
Stationssamhället var starkt präglat av godset och en del byggnader fungerade som 
arbetarbostäder.  

  

Bjärsjölagård var tänkt att bli en stor knutpunkt längs den planerade järnvägen från Ystad till 
norra Skåne. Därför revs stationshuset från 1860-talet och ersattes med en ny, stor och 
pampig stationsbyggnad under 1910-talet. Men planerna på utbyggnad av järnvägen 
förverkligades aldrig, och kvar finns ett stort stationshus som aldrig kom att utnyttjas fullt 
ut. Idag består bebyggelsen främst av tegelhus uppförda under 1920-1940-talen.  
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Äsperöd 

Äsperöd har ca 250 invånare och är kommunens minsta tätort. Den gamla järnvägsstationen 
är kulturhistoriska intressant som ett tidstypiskt exempel på järnvägsstationer från den tid då 
den nu nedlagda järnvägslinjen byggdes. Stora delar av Äsperöd är byggda före år 1930, samt 
på 40- och 50-talen. Sedan dess har tätorten utvecklats gradvis, med bland annat en relativt 
omfattande utveckling av ett par bostadsområden på 1970-talet.  
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Jordbruk 
 

Den interaktiva kartan visar en åkermarksgradering (mellan 1 och 10). Graderingen kan 
användas för att få en övergripande bild av markens produktionsvärde, men ger endast en 
grov uppskattning av jordens värde och en god användning av jordbruksmark bör inte 
endast utgå från denna klassificering. Bland annat kan det finnas geografiska aspekter som 
innebär en annan syn på jordbruksmarken.  

  

Jordbruksmarken inom Sjöbo kommun ligger i klass 3 till 7, och följer delvis landskapets 
olika karaktärsområden vilket kan ses i Södra mellanbygden. I kartan till höger visas även 
stödsökta jordbruksblock, samt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 
Jordbruksblock som inte har stödsökts finns inte i kartan (Referens: Jordbruksverket). 
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Regionalt kulturmiljöprogram 
 

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 lyfts 18 kulturmiljöer fram i Sjöbo kommun 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Nedan beskrivs de av kommunens områden som finns 
inom Södra mellanbygdens karaktärsområde. 

  

  

Särskilt värdefulla kulturmiljöer 

Beskrivningarna innehåller endast Länsstyrelsens motiv för bevarande. Fullständig 
beskrivning för respektive område finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

  

Bjärsjölagård 

Området illustrerar en lång utveckling av kulturlandskapet i vilket lämningar från medeltiden 
och 1700- och 1800-talen dominerar. Sätesgårdarnas utveckling från försvarsanläggningar till 
ståndsmässiga gårdar framgår klart. Industrimiljön beskriver en under förra seklet för länet 
viktig näringsgren. Till helheten hör även stationssamhället. 

  

Brandstad 

Brandstad exemplifierar en by från efter skiftet med välbevarad äldre bebyggelse. Kyrkan 
med prästgård, skola och församlingshem är alla viktiga delar i bybilden.  

  

Fränninge-Vollsjö 

Fränninge speglar en bystruktur som blev vanlig i och med skiftets genomförande under 
1800-talet. Sockenkyrkans markanta höjdläge anses karaktäristiskt för den omfattande 
kyrkobyggnadsepoken under tidig medeltid. De båda prästgårdarna illustrerar utvecklingen 
från traditionell lantgård till modern bostads- och administrationsbyggnad. Landsvägen med 
sin stenbeläggning är ett vikigt inslag i miljön. Vollsjö stationsområde är ännu till flertalet 
delar bevarad, trots att stationshuset är rivet. Ett speciellt kulturhistoriskt intresse har knutits 
till Vollsjö genom att stationsområdet utgör miljön i flera av Fritiof Nilsson Piratens 
berättelser.  

  

Hallsberg 

Området är av riksintresse för kulturmiljövård och behandlas därför i nästa kapitel. 

  

Lövestad 

Området visar utvecklingen från äldre kyrk- och bondby till etableringen av 
stationssamhället. Den väl sammanhållna miljön kring kyrkan är belysande för gångna tiders 
kyrkbyar, där de offentliga byggnaderna givits en representativ utformning. Byns nuvarande 
karaktär speglar 1800-talets skiftesreformer och utflyttade gårdar. Lövestad är ett bra 
exempel på stationssamhället och centralort i rik jordbruksbygd etablerat under mitten av 
1800-talet. 

  

Röddinge 

Miljön är karaktäristisk för den bystruktur som uppstod efter 1800-talets skiftesreformer, då 
bykärnan från att ha varit dominerad av gårdar övergår till att präglas av gatehusbebyggelse. 
Röddingeberg åskådliggör sammansmältningen av traditionellt skånskt byggnadsskick och 
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svenskt gårdsmönster, vanligt under 1700- och 1800-talen. Av betydelse för bymiljön är 
bebyggelsestrukturen med husen liggande i nära anslutning till gatan samt det äldre 
byggnadsskicket. 

  

Tolånga 

Området ingår i ett agrart inriktat kulturlandskap, präglat av 1800-talets jordbruksdrift. 
Bystrukturen är karaktäristisk för de skånska byarna för tiden efter skiftets genomförande. 
De av hävd betade markerna kring ån är av betydelse för miljön. 

  

Vanstad 

Området karaktäriseras av ett odlingslandskap som präglats av storgodsdrift. Den till 
huvudgården koncentrerade bebyggelsen, vägsystem, utskiftade gårdar, allén och de 
omfattande brukningsarealerna är viktiga beståndsdelar i kulturlandskapet. Vanstad utgör ett 
tydligt exempel på skiftad by. Den högt belägna färdvägen med Broås käring visar på äldre 
vägsystem.   

  

Övedskloster 

Övedskloster är av riksintresse för kulturmiljövård och behandlas därför i nästa kapitel.  

  

Kulturmiljöstråk 

Ystad-Eslövs järnväg 

I stationssamhällena är inte bara stationshusen viktiga, utan även övriga byggnader och 
anläggningar – järnvägshotell, godsmagasin, uthus, lastkajer, perronger, lokstall, 
vattenkastare, skyltar, signaler etcetera – har stor betydelse, liksom den öppna plats som 
anger stationsområde. Även orternas struktur, där järnvägsdragningen främst ses i 
uppdelningen av en fram- och baksida, är viktig. Där tydliga stations- eller järnvägsgator 
finns har de ett stort värde. 

  

En bana som Ystad-Eslövs järnväg, en ”vanlig” privatbana, innebar ofta ett uppsving 
jordbruket genom att större marknader öppnades, att mycket av industrin längs banan var 
helt beroende av järnvägstransporterna för sin existens, att stationssamhällen inte hade 
funnits och att kyrkbyar inte hade vuxit med sådan hastighet om inte Ystad-Eslövs järnväg 
funnits. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 

Övedskloster-Tullesbo 

  

RAÄ:s riksintressebeskrivning 

  

Motivering 

Slottslandskap och odlingslandskap utmed Vombsjön med förhistorisk 
bosättningskontinuitet, som sedan medeltiden präglats av klostret och senare 
godsförvaltningen vid Övedskloster och de spår i såväl landskap som bebyggelse 
som förvaltningen genom århundranden bidragit till. Bebyggelsen har ett betydande 
arkitektur och socialhistoriskt intresse. (Fornlämningsmiljö). 

  

Uttryck för riksintresset 

Stensättningar och gravhög vid Frualid och Klintahus. Slottslandskapet kring det f.d. klostret 
Övedskloster med en av röd övedssandsten uppförd slottsanläggning och paviljonger av C 
Hårleman från 1776 - en av landets främsta rokokoanläggningar med interiörer av 
slottsarkitekten J E Rehn. Välbevarad ekonomi- och arbetarbebyggelse i korsvirke och rött 
tegel från tiden 1700-1800-tal, park, slottskyrka (sockenkyrka) av C Hårleman. Monumentala 
alléer, troligen ritade av Hårleman, planterade på delvis högt uppbyggda stenklädda 
vägbanker som viktiga komponenter i den väl genomförda 1700-talsanläggningen samt 
änkesätet Tullesbo skapat av J E Rehn 1780 i utpräglad rokoko. Skola och fattighus från 
1800-talets första decennier, välbevarade stora plattgårdar i korsvirke eller tegel från tiden 
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1700- 1900-tal. Öveds sandstenbrott anlagt under 1700-talets andra hälft i samband med 
uppförandet av Övedskloster. Betydande sandstensbrytning fram t.o.m. 1900- talet. 
Charlottenlunds f.d. änkesäte. (Miljön berör även Eslövs kommun). (Stenbrott). 

  

Beskrivning av området 
Riksintresseområdet är beläget norr och öster om Vombsjön, och omfattar slotten 
Övedskloster och Tullesbo med omgivande slottslandskap. Landskapet är kuperat och 
består framför allt av odlingsmark med inslag av betesmark och skog, varav en stor del är 
ädellövskog. I östra delen av området finns vulkanresten Frualid som är en skogbevuxen 
höjdrygg och Vassen, en sjö bildad genom uppdämning av en bäck. I områdets sydligaste del 
finns Hultan, en tidigare ljungmark som idag i huvudsak utgörs av barrträdsplantering. 

  

Det slottspräglade kulturlandskapet består av karaktäristiska, stora odlingsmarker och 
omfattande väg- och allésystem anlagda på 1700-talet. Inslag av ädellövskog och betesmark, 
exempelvis vid Vombsjöns strand, är också typiska inslag. Övedskloster är ett aktivt 
jordbruk, vilket är en förutsättning för landskapets prägel. Det finns en lång 
bosättningskontinuitet som kommer till uttryck i bland annat stensättningar och gravhögar. 
Det finns även spår efter äldre tiders markanvändning vid godset, som till exempel 
stengärdsgården runt den gamla jaktparken, djurgården, väster om Charlottenlund. 

  

Centralt i riksintresseområdet ligger rokokoslottet Övedskloster med tillhörande 
parkanläggning, ekonomibyggnader och arbetarbostäder från olika tider. Slottet är uppfört 
av den lokalt brutna övedssandstenen, med karaktäristiskt rosa färg. Bebyggelsen runt slottet 
består av en mångfald av byggnader varav de flesta har en ålderdomlig och välbevarad 
karaktär. Slottets parkanläggning har historiskt sett varit mer omfattande med en utbredd 
landskapspark som omgivit anläggningen. Det finns bevarade spår av denna idag och ett 
visst restaureringsarbete har påbörjats. Intill slottsanläggningen ligger Öveds sockenkyrka, 
monumentalt belägen i fonden av en allé, flankerad av fd fattighus och skola. 

  

I hela riksintresseområdet finns bebyggelse som har historisk koppling till Övedskloster. I 
norra delen av området ligger Tullesbo slott, uppfört på 1780-talet som änkesäte av familjen 
Ramel på Övedskloster. Intilliggande Tullesbo gård är ett säteri med anor i medeltiden som 
varit i Övedsklosters ägo. Detsamma gäller Svansjö vid Vombsjöns norra strand. 
Charlottenlund strax norr om slottsanläggningen uppfördes som änkesäte av familjen 
Ramel, och Ekebäck söder om slottet byggdes av Otto Ramel på 1930-talet. Torps gård och 
Övedsgården är plattgårdar bildade av godset i samband med skiftesreformer på 1800-talet. 
Runt om i landskapet finns mindre arrendegårdar och arrendehus såsom Åsagården, 
Askerödshuset, Djurgårdshuset, Blommeröd m.fl. som är eller har varit del av 
godsförvaltningen. 

  

Öved, Skartofta och Torps by är byar med medeltida eller äldre ursprung, vars bytomter är 
fasta fornlämningar. Öster om Tullesbo gård finns även fornlämningen Kärrby bytomt, men 
byn försvann när plattgården Kärrby gård (ligger utanför riksintresseområdet) bildades på 
1800-talet. Byarna har historiskt sett tillhört godsen Övedskloster och Tullesbo. Bebyggelsen 
är påverkad av 1800-talets skiftesreformer och godsens stordrift, vilket gör att husen bitvis 
ligger relativt glest på bytomterna. Särskilt tydligt är detta i Torp. I Torp och Skartofta är 
bygatornas slingrande sträckning bevarad sedan tiden före skiftena, vilket är av stort värde 
för miljöernas historiska karaktär. 

  

323



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  102 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Öveds gamla järnvägsstation, söder om slottet, är del av slottslandskapet. Stationen låg vid 
linjen Kävlinge-Sjöbo som trafikerades fram till 1954. Ett stickspår ledde från stationen till 
sandstenbrottet. Inom riksintresseområdet finns fler järnvägshistoriska lämningar såsom 
stationsbyggnaden i Täpperöd, banvallen längs Vombsjöns strand och banvaktsstugor. 

  

I områdets skogbevuxna sydöstra del finns ett aktivt stenbrott, där granitgnejs till grus och 
makadam bryts idag. Eventuellt har den välkända Övedssandstenen brutits på platsen 
tidigare. Nordost om det aktiva stenbrottet (utanför riksintressegränsen) finns spår av äldre 
övedssandstensbrott, exempelvis det vattenfyllda så kallade Helveteshålet. 
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Hallsbergs stenar 

  

RAÄ:s riksintressebeskrivning 

 
Motivering 

Trädgård med unika bild- och textstenar skapade som uttryck för det sena 1800-talets 
religösa strömningar. (Kvarnmiljö). 

  

Uttryck för riksintresset 

Hallsbergs fyrlängade gård och undantagsbyggnad med märklig trädgård med huggna 
bildstenar samt lämningar efter tillhörande vattenkvarn och ett rikt förgrenat gång- och 
parksystem, som förvaltas av Färs härads hembygdsförening. I området ingår även: 
Kringliggande betesmark. 

  

Beskrivning av området 
Riksintresseområdet omfattar Hallsbergs gård och den söder därom belägna 
undantagsbyggnaden med sin trädgård med bildstenar. I området ingår också det närmast 
omgivande landskapet. Det är ett böljande, öppet och relativt småskaligt kulturlandskap med 
åker och betesmark som bryts av med glesa trädridåer och stengärdsgårdar. 
Bebyggelsestrukturen är präglad av skiftena och består av spridda, ensamliggande gårdar. I 
områdets västra och södra del slingrar två mindre vattendrag, varav det södra möjliggjorde 
kvarnverksamheten vid undantagsbyggnaden. 
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Naturvård 
 

Naturreservat 
 

Naturreservat är mark- och vattenområden som anses behövas för att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet, för att bevara biologisk mångfald eller för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. 

 

 Borstbäcken 

 Ekskiftet-Linneskogen 

 Lindskiftet-Linneskogen 

 Froenahejdan 

 Lövestad åsar 

 Vitabäckshällorna 

 Fyledalen 

 Rölabackarna 
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Naturminne 
 

Länsstyrelsen eller en kommun kan förklara ett föremål för naturminne om det anses vara 
ett särpräglat naturföremål som bör skyddas för framtiden. Exempel på dessa är stora träd, 
raukar och flyttblock. 

  

 Alléer, Övedskloster 

 Lundviva, Övedskloster (Primula elatior) 
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Natura2000 
 

Sverige åtog sig att ingå i ett nätverk av skyddade naturområden i Europa i och med 
medlemskapet i EU. Kriterierna för dessa områden, kallade Natura 2000-områden, regleras 
av två direktiv: Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI). Fågeldirektivet berör alla 
fågelarter inom ett lands gränser och där åtgärder ska vidtas för att bibehålla livskraftiga 
populationer inom landet. Habitatdirektivet verkar för att skydda livsmiljöer för olika vilda 
djur och växter och på så sätt säkra en biologisk mångfald.  

  

Natura 2000 Habitatdirektivet 

  

 Övedskloster 

 Borstbäcken 

 Djurrödsbäcken 

 Lövestads åsar 

 Fyledalen 

 Tannhuset 

 Jordbodhällorna 

 Vitabäckskällan 

  

Natura 2000 Fågeldirektivet 

  

 Norra Fyledalen 
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Landskapsbildskydd 
 

Hur landskapet ser ut kan påverka både upplevelsevärden och boendekvaliteten i ett 
område. Länsstyrelsen har pekat ut åtta avgränsade områden för landskapsbildsskydd enligt 
gamla naturvårdslagen. Även om begreppet inte längre finns i dagens lagstiftning 
(miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så länge 
Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett 
beslut med föreskrifter. 

  

Områden inom Södra mellanbygdens avgränsning: 

  

 Lövestads åsar 

 Sjöbo Ora 

 Fäladsmark söder om Heingeberg 

 Fyledalen 
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Strandskydd 
 

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat 
uppföra nya byggnader. 

  

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i 
vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller 
minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. 
Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Skåne 
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Riksintresse för naturvård 
 

Naturvårdsverket har bedömt och beslutat om de områden som anses vara av riksintresse 
för naturvården i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gjort avgränsningarna för de aktuella 
områdena som ligger helt eller delvis i Sjöbo kommun.  

  

 Borstbäcken - Skartofta ängar - Torpa klint - Helvetesgraven - Frualid  

 Bjärsjölagård 

 Lövestads åsar 

 Froenahejdan 

 Sjöbo Ora - Fyledalen - Nybroån med biflöden  
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram 
 

Sjöbo kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram beskriver övergripande mål och 
satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i Sjöbo kommun. 
Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.  

  

Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo 
kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna 
inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. 

  

Syftet med grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att redovisa kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun. 
Programmet ska utgå från perspektiv av hållbar utveckling, barn, tillgänglighet, geologi, 
kulturhistoria, pedagogik och vetenskap. Utifrån dessa perspektiv ska programmet beskriva 
natur- och grönstruktur- förhållandena i kommunen och riktlinjer för hur dessa ska bevaras, 
utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. Grönstruktur– och naturvårdsprogrammet, 
inklusive områdesbeskrivningar, finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida. 

  

Områden i Södra mellanbygden: 

  

 Lövskogsområde öster om Borstbäcken 

 Övedskloster: Centrala lövskogsområdet 

 Borstbäcken 

 Övedskloster: Lövskogsområde väster om slottet 

 Tullesbo-området 

 Alléerna kring Övedskloster 

 Hagmarker söder om Övedskloster 

 Frualid med omgivningar 

 Torpaklint 

 Tjärby ängar 

 Betesmark öster om Torps by 

 Fuktlövskog öster om Torps by 

 Alskottskog norr om Skartofta by 

 Hagmark vid Tjärby 

 Sjömossen 

 Blandlövskog öster om Bjärsjölagårds slott 

 Hagmark öster om Bjärsjölagårds slott 

 Betesmark norr om Alestadtorp 

 Naturreservatet Ekskiftet-Linneskogen 

 Betesmark norr om Alestadtorp 

 Naturreservatet Lindskiftet-Linneskogen 

 Söndre mosse 

 Norre mosse 

 Naturbetesmark väster om Höva 

 Naturbetesmarker i Sniberupsåns dalgång 
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 Naturbetesmark nordost om Hårderupsgården 

 Hagmark i Sniberupsåns nedre delar 

 Hagmark Norr om Ryssgård 

 Hagmark norr om Solhäll 

 Hagmark norr om Enekulla 

 Gråbönsmossen 

 Naturbetesmark söder om Enekulla 

 Fäladsmark nordost om Eneberga 

 Hagmarksområde norr om Mollerödslund 

 Hagmark sydost om Heinge Nygård 

 Hagmark öster om Heingeberg 

 Beteslandskap väster om Ingadal 

 Heinge strövområde 

 Alsumpskog norr om Ryadal 

 Hagmark väster om Annehem 

 Blandlövskog vid Klasarödsgården 

 Blandlövskog nordost om Klasarödgården 

 Hagmark vid Säljeröd 

 Betesmark söder om Klasaröd 

 Lövestads åsar (bokskogsområdet) 

 Lövestads åsar: åskomplex väster om bokskogen 

 Hagmark öster om Kobjärsmölla  

 Betesmark vid Tolångaån norr om Eggelstad 

 Naturbetesmark sydost Näsby Nygård 

 Naturbetesmarker vid Lyckåkra öster om Tolånga 

 Alslumpskog intill Kullarna 

 Rikkärr sydost om Tolånga 

 Betesmarker längs Tolångaån 

 Blandlövskog (Tolånga ängar) nordväst om Brogårdarna 

 Brösarps mosse 

 Hagmark söder om Lindhällan 

 Hagmark öster om Annefrid (Hörrs ängar) 

 Kvartsbrottet med omgivningar, Eriksdal 

 Bokskogsområden väster om Tågratorp 

 Lövskogsområde nordost om Tågra 

 Bokskog norr om Pantaregården 

 Hagmark vid Ekeborg 

 Blandlövskog norr om Ekeröd 

 Hagmark öster om Ekeröd 

 Hagmark sydost om Röddinge Nygård 

 Ravin sydväst om Röddingeberg 

 Vällerödskärr 

 Bokskog söder om Röddingeberg 

 Fyledalen 

 Hagmark sydost om Röddinge Nygård 
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 Hagmarker norr om Hörjelgården 

 Hagmarker väster om Hörjelgården 

 Hörjelgården 
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Riksintresse för friluftsliv 

 

Fyledalen 

Fyledalens vackra och unika landskap karakteriseras av branta sluttningar och en flack 
botten där Fyleån rinner fram. Dalbottnen utgörs främst av åker- och betesmarker med 
inslag av gamla kärr medan lummiga bokskogar präglar sluttningarna. Under år 2013 har en 
omfattande restaurering av delar av Fyleån genomförts och ån har återfått sitt slingrande 
lopp och olika typer av våtmarker och kärr har återställts. Fyledalen är relativt opåverkat av 
buller och här kan man uppleva stillhet och tystnad. De skiftande naturförhållandena i 
dalgången har lett till ett rikt och varierat växt- och djurliv med många ovanliga arter och 
dalen är av de botaniskt mest artrika områdena i hela Skåne. Lövgrodan har här en av sina 
absolut bästa lokaler i hela Norden. Hela Fyledalen har stor betydelse för såväl häckande 
som rastande och övervintrande rovfåglar och den är ett viktigt tillhåll för kronhjort. 
Odlingslandskapet vid Baldringe utgörs av ett backlandskap med varierade naturbetesmarker 
och den relativt opåverkade Fredriksbergs mosse har inslag av rikkärrspartier. 
Nyvångsskogen är ett sammanhängande skogsområde som till stor del består av planterad 
gran med inslag av löv- och sumpskog. Skoghejdan är ett ålderdomligt beteslandskap med 
kontinuitet från bronsåldern. Sjöbo Oras platåområde begränsas av mycket branta 
sluttningszoner. Området är till största delen bevuxet med löv- och barrskog. 

 
Fyledalen är en av norra Europas finaste platser för rovfågelsskådning och lockar många 
långväga besökare. De höga naturvärdena gör området intressant för alla former av 
naturstudier och exkursioner. Från en observationsplattform vid Hassle sjö i Svartskylle kan 
man lyssna på spelande grodor och skåda fågel utan att störa det känsliga djurlivet. Vill man 
uppleva det tilltalande landskapet finns ett många stigar, mindre bilvägar och skogsbilvägar 
som möjliggör strövande och cykling. En speciell upplevelse av Fyledalen får genom man 
genom att och cykla dressin på den nedlagda järnvägen. Där järnvägen passerar Trydeån får 
man en fantastisk utsikt över Trydeåns dalgång. Sjöbo Ora, som ligger i direkt anslutning till 
Sjöbo, är ett lättillgängligt närrekreationsområde med stigar och motionsslingor. Från Orans 
branta sluttningar har man en vidsträckt utsikt över slätten och den dominerande 
Romeleåsen. Skåneleden korsar riksintresseområdet. 

 
Området är lättillgängligt med bil och det finns ett antal mindre parkeringsplatser, t ex i 
anslutning till naturreservaten. Enklare rastplatser med bänkar och bord finns i viss 
omfattning. I anslutning till mrådet finns möjligheter till övernattning samt restauranger och 
kaféer. 

  

Riksintresseområdet Vomb och Klingavälsån beskrivs under Vombsjösänkans 
karaktärsområde. 
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Övriga områden för rekreation 
 

Tätortsnära natur (från utredningen Närmare till naturen i Skåne, utförd av Länsstyrelsen 
Skåne 2003, kompletterad med genomförandeplan 2017) 

  

 Björkaån. Björkaån-Åsumsån-Tolångaån-Vollsjöån är ett och samma vattendrag 
som tillhör Kävlingeåns vattensystem. Åns namn följer sockenindelningen. 
Vattendraget är endast obetydligt påverkat av rätningar och dikningar och har ett 
naturligt slingrande lopp i en flack men väl markerad dalgång. Området innefattar 
en hel del betesmarker. Ådalen har en viktig landskapsekologisk funktion och en 
stor potential som sammanhängande ströv- och friluftsområde. Det föreslagna 
området börjar vid tätorten Vollsjö, passerar norr om Sjöbo och avslutas vid sjön 
Vombsjö, där det finns fritidsbebyggelse i Björkafuret. Riksväg 11 och 13 samt 
mindre landsvägar ansluter till dalgången.  

 Sjöbo Ora. Sjöbo Ora strax söder om Sjöbo är Fyledalens norra del. Det är en 
markant dalgång kring Fyleån som mynnar ut i Östersjön vid Ystad. Bokskogar och 
betesmarker avlöser varandra och erbjuder en ypperlig miljö för naturvandringar, 
ridturer osv. Området kan nås från Sjöbo och via riksväg 13. 

  

Skåneleden 

 Österlenleden 

  

Pilgrimsled 

 S:t Olofsvägen 
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Linderödsåsen 

 

 
 

Linderödsåsen är en urbergshorst som löper från nordväst till sydost. Området domineras 
av skog. Mot gränsen till Södra mellanbygden i Sjöbo kommun sker karaktärsförändringen 
gradvis allteftersom åsen mjukt reser sig från det lägre, flackare landskapet. Gränsen 
definieras också av skogens förändrade täthet.  

 
 

Landskapsbeskrivning 
 
Bokskog, småskalighet och fritt liggande gårdar 
  
Naturvärdena på den milda sydvästsluttningen är knutna till det varierade mosaiklandskapet. 
Linderödsåsen, som helhet, har bland den högsta arealen värdefulla naturbetesmarker i 
Skåne. Lantbruket är småskaligt och det finns många kulturbärande landskapselement. 
Karakteristiskt är också de stora bokskogarna. Det förekommer även en del granskog som 
planterats på tidigare betesmarker och ängar. Stenmurar kan påträffas i skogen, något som 
också tyder på ett tidigare mer omfattande jordbruk. 
  
Åsens sluttningar mot sydväst (Sjöbo kommun) avvattnas mot Vollsjöån i Kävlingeåns 
avrinningsområde. Linderödsåsens bebyggelsestruktur karaktäriseras idag av små glest 
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liggande byar omgivna av många fritt liggande gårdar. De senare har tillkommit dels genom 
utskiftning och dels genom hemmansklyvningar. 

 

Marktäcke 
 

 
 
Den mark i området inom kommunens gränser som inte är bebyggd består till största delen 
av skog, följt av odlad mark och öppen mark. Statistiken för marktäcke bygger på 
Lantmäteriets indelning. 
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Befolkningen 
 

 
 

Pendling och sysselsättning 
Andelen utomkommunala pendlare i området har ökat sedan år 2012, med ca 5 
procentenheter till 52 % år 2017. 2017 års siffror visas i diagram i kartbilden. Andelarna 
kvinnor och män bland pendlarna är mycket lika. 
  
Sysselsättningsgraden redovisas inte med anledning av områdets låga invånarantal.  
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Näringsliv 
 

 
 

2017 tillhörde ca 82 % av den förvärvsarbetande befolkningen 20-64 år i Linderödsåsens 
karaktärsområde kategorin övriga anställda, ca 16 % var företagare och ca 2 % var företagare 
i eget AB, se kartbild. Siffrorna indikerar fler företagare i området än i kommunen och 
Skåne som helhet. Sjöbo kommuns genomsnitt för samma år var 87 % övrig anställd, 9 % 
företagare och 4 % företagare i eget AB. 
  
Befolkningsutveckling 
Linderödsåsens befolkningsmängd är i princip oförändrad sedan 2012. I området bor 
ungefär 1 % av kommunens befolkning. 
  
Åldersfördelning 
På grund av den mycket lilla andel av kommunens befolkning som bor i området har inga 
beräkningar gjorts på åldersfördelning. 
  
  
  

342



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  121 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Sammanfattningsvis 

 Lägre andel utomkommunala pendlare än i karaktärsområdena i sydväst. 

 Fler företagare än i kommunen som helhet. 

All statistik kommer från Statistiska centralbyrån. 

 

 

Bostadshusens ålder 
 

 
 

De flesta av de bostadshus där människor idag bor är byggda före år 1950, varav en hög 
andel byggdes före år 1931 (SCB, 2018). 
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Bebyggelse 

 

 

Kartan visar sammanhållen bebyggelse i området. 
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Jordbruk
 

 

Den interaktiva kartan visar en åkermarksgradering (mellan 1 och 10). Graderingen kan 
användas för att få en övergripande bild av markens produktionsvärde. Ingen uppdatering 
har dock gjorts sedan graderingen utfördes år 1969. Jordbruksverkets jordbruksklassificering 
ger endast en grov uppskattning av jordens värde och en god användning av jordbruksmark 
bör inte endast utgå från Jordbruksverkets klassificering. Bland annat kan det finnas 
geografiska aspekter som innebär en annan syn på jordbruksmarken.  
  
Jordbruksmarken inom Sjöbo kommun ligger i klass 3 till 7, i kommunens norra delar hittas 
generellt högre klasser av jordbruksmark. Klassningarna följer delvis landskapets olika 
karaktärsområden. I kartan till höger visas även stödsökta jordbruksblock, samt 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Jordbruksblock som inte har stödsökts 
finns inte i kartan (Referens: Jordbruksverket). 
 
 

  

345



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  124 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Naturvård 
 

Naturreservat 
 

Naturreservat är mark- och vattenområden som anses behövas för att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet, för att bevara biologisk mångfald eller för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. 

 Verkeåns naturreservat, Agusa-Hallamölla  
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Strandskydd 
 

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat 
uppföra nya byggnader. 
  
Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i 
vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller 
minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. 
Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Skåne. 
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Riksintresse för naturvård 
 

Naturvårdsverket har bedömt och beslutat om de områden som anses vara av riksintresse 
för naturvården i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gjort avgränsningarna för de aktuella 
områdena som ligger helt eller delvis i Sjöbo kommun.  

 Kvarnberga - Härröd - Östra Sallerup - Gummarp - Sniberup 

 

  

348



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  127 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Grönstruktur- och naturvårdsprogram 
 

Sjöbo kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram beskriver övergripande mål och 
satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i Sjöbo kommun. 
Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.  
  
Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo 
kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna 
inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. 
  
Syftet med grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att redovisa kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun. 
Programmet ska utgå från perspektiv av hållbar utveckling, barn, tillgänglighet, geologi, 
kulturhistoria, pedagogik och vetenskap. Utifrån dessa perspektiv ska programmet beskriva 
natur- och grönstruktur- förhållandena i kommunen och riktlinjer för hur dessa ska bevaras, 
utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. Grönstruktur– och naturvårdsprogrammet, 
inklusive områdesbeskrivningar, finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida. 
  
Områden i Linderödsåsen:  

 Hagmark vid Bjärkhult 

 Hagmark norr om Starrarp 

 Hagmarker nordost om Nygård 

 Enefälader vid Starrarps Ora 

 Hagmark väster om Ekeliden 

 Betesmarker söder om Bokeberg 

 Blandlövskog sydost om Bokeberg 

 Rikkärr ostsydost om Bokeberg 

 Bokskog norr om Granbacka 

 Hagmarker kring Molleröd 
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Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskap 

 

 
 

Snogeholm- och Krageholmsjöns godslandskap skiljer sig från omkringliggande områden 
genom godsens tydliga påverkan på området. Flera etablerades redan under medeltiden eller 
har medeltida föregångare. Förutom till områdets sjöar och vattendrag är de främsta 
naturvärdena knutna till godsmiljöerna och de miljöer med gamla träd som skapats här. Men 
här finns också ett antal värdefulla naturbetesmarker och våtmarker. 

 

 

Landskapsbeskrivning 
 

Ett utpräglat godslandskap 

Godsen äger fortfarande större delen av marken i området. Områdets böljande 
backlandskap är beklätt med en blandad vegetation som domineras av bälten av löv- och 
barrskog. Genom landskapet sträcker sig också öppna fält med blandad jordbruksmark. 
Dessa saknar oftast klara fältgränser vilket skapar en känsla av att jordbruksmarken är 
sammanflätad med skogsmarkerna. Antalet betesdjur är knappt hälften av vad som behövs 
för att förvalta naturbetesmarkerna.  
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Eftersom godsen dominerat har inte skiftesreformerna slagit igenom lika kraftfullt här som i 
andra delar av Skåne. Däremot är andra delar av ”den agrara revolutionen” tydliga. 1800-
talets andra hälft har inneburit en högkonjunktur för främst spannmålsproduktion, vilket 
avspeglar sig i byggnadsbestånd etc. Gamla ägostrukturer och vägnät utgör grunden i 
området. I övrigt förekommer endast någon enstaka by, som sannolikt haft en mycket nära 
koppling till något av godsen. Under 1900-talets andra hälft har några stugområden vuxit 
fram och Snogeholms gods har övergått till Stiftelsen fritidsområden i Skåne, som 
administreras genom Region Skåne. 

  

God tillgång till vatten 

Sjöarna inom området hyser mycket fisk. I och kring Ellestads- och Snogeholmsjön finns 
möjlighet till fiske, bad och vandring. I stora delar av området finns skyddsvärd 
grundvattenresurs i jord med ovanligt goda uttagsmöjligheter som till största del täcks av 
tätare jordlager i ytan. 

 

 

Marktäcke 
 

 
 

Den mark i området inom kommunens gränser som inte är bebyggd består till största delen 
av skog, följt av odlad mark, öppen mark och vatten, se kartbild. Statistiken för marktäcke 
bygger på Lantmäteriets indelning. 
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Befolkningen 
 

 
 

Pendling och sysselsättning 

Andelen utomkommunala pendlare har ökat sedan år 2012, med ca 4 procentenheter till 57 
% år 2017. 2017 års siffror visas i diagram i kartbilden. En signifikant högre andel av 
pendlarna är kvinnor än män. 

  

Sysselsättningsgraden redovisas inte med med anledning av områdets låga invånarantal.  
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Näringsliv 
 

 
 

2017 tillhörde ca 85 % av den förvärvsarbetande befolkningen 20-64 år i karaktärsområdet 
Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskap kategorin övriga anställda, ca 9 % var 
företagare och ca 6 % var företagare i eget AB, se kartbild. Siffrorna indikerar något fler 
företagare i området än i kommunen och Skåne som helhet. Sjöbo kommuns genomsnitt 
var samma år 87 % övrig anställd, 9 % företagare och 4 % företagare i eget AB. 

  

Befolkningsutveckling 

Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskaps befolkningsmängd är i princip oförändrad 
sedan 2012. I området bor ungefär 2 % av kommunens befolkning. 

  

Åldersfördelning 

På grund av den mycket lilla andel av kommunens befolkning som bor i området har inga 
beräkningar gjorts på åldersfördelning. 

  

Sammanfattningsvis 

 Högre andel kvinnor än män är sysselsatta och pendlar utanför kommunen. 

 Fler företagare än i kommunen som helhet. 

  

All statistik kommer från Statistiska centralbyrån. 
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Bostadshusens ålder 
 

 
 

Många av de bostadshus där människor idag bor är byggda före år 1950, varav en stor andel 
byggdes före år 1931 (SCB, 2018). 
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Bebyggelse 
 

 
 

Kartan visar detaljplaner och sammanhållen bebyggelse i området. 
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Sövde 

Sövde by med sin längs bygatan koncentrerade bebyggelse är präglat av Sövdeborgs gods 
genom bl. a. gatehusen och klockaregården, f.d. arrendegård. På en kulle i byns sydvästra del 
ligger socknens medeltidskyrka med kyrkogård belägen på en udde ute i Sövdesjön. Dessa 
äldre delar ingår i ett större område som är av riksintresse för kulturmiljövården.  
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Jordbruk 
 

Den interaktiva kartan visar en åkermarksgradering (mellan 1 och 10). Graderingen kan 
användas för att få en övergripande bild av markens produktionsvärde. Ingen uppdatering 
har dock gjorts sedan graderingen utfördes år 1969. Jordbruksverkets jordbruksklassificering 
ger endast en grov uppskattning av jordens värde och en god användning av jordbruksmark 
bör inte endast utgå från Jordbruksverkets klassificering. Bland annat kan det finnas 
geografiska aspekter som innebär en annan syn på jordbruksmarken.  

  

Jordbruksmarken inom Sjöbo kommun ligger i klass 3 till 7, i kommunens norra delar hittas 
generellt högre klasser av jordbruksmark. Klassningarna följer delvis landskapets olika 
karaktärsområden. I kartan till höger visas även stödsökta jordbruksblock, samt 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Jordbruksblock som inte har stödsökts 
finns inte i kartan (Referens: Jordbruksverket). 
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Kulturmiljövård 

 

Regionalt kulturmiljöprogram 
 

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 lyfts 18 kulturmiljöer fram i Sjöbo kommun 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Nedan beskrivs de av kommunens områden som finns 
inom Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskap. 

 

Särskilt värdefulla kulturmiljöer 

Beskrivningarna innehåller endast Länsstyrelsens motiv för bevarande. Fullständig 
beskrivning för respektive område finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida. 

  

Bellinga 

Området är representativt för 1800-talets slottsmiljöer med tillhörande landskap. Av 
betydelse för miljön är det rika beståndet av ädellövskog samt den fria utsikten över sjön.  

  

Området illustrerar en utveckling av det godspräglade kulturlandskapet från medeltid till 
1800-tal. Goda exempel för samtliga av de byggnader som ingår i den traditionella 
slottsmiljön finns bevarade. Viktiga beståndsdelar i kulturlandskapet förutom 
slottsanläggningarna är ädellövskogen, betes- och odlingsmarkerna, alléerna samt det äldre 
till godset knutna byggnadsbeståndet. Sövde-Sövdeborg är av riksintresse för 
kulturmiljövård och behandlas därför mer ingående i nästa kapitel. 
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Riksintresse för kulturmiljövård 
 

Sövde - Sövdeborg 

  

RAÄ:s riksintressebeskrivning 

 
Motivering 
Slottslandskap i övergångszonen mellan slätt- och risbygd där såväl landskap som det 
karaktäristiska byggnadsbeståndet genom århundraden präglats av godsförvaltningen vid 
Sövdeborgs slott. (Borgmiljö). 

  

Uttryck för riksintresset 
Omfattande allésystem och stora ädellövskogspartier, betade översilningsmarker och 
strandängar utmed Sövde- och Snogeholmssjöarna. Sövde medeltida kyrka med 
landskapsdominerande läge och tillhörande kyrkby med bebyggelse av korsvirke och tegel 
från 1700-1800-tal, gatehus, mejeri och prästgård. Lämningar efter det medeltida Absalons 
borg. Sövdeborgs 1590-tals slott med märkliga salstak från 1600- talet, omgestaltat under 
1840-talet av C G Brunius i medeltidsromantiserande stil, vallgravar, porthus, välbevarad 
och tidstypisk ekonomi- och arbetarbebyggelse i tegel och korsvirke från tiden 1700-1900-
tal. 

  

Beskrivning av området 
Riksintresseområdet ligger på västra sidan Sövdesjön, och omfattar byn Sövde och 
slottslandskapet runt Sövdeborgs slott. I sydost tangerar området Snogeholmssjön. Området 
är till stora delar skogbevuxet men har inslag av betesmarker och mindre odlingsytor, 
framför allt vid Sövdesjön. Förutom bebyggelsen i Sövde och själva slottet med 
kringbyggnader är området glest bebyggt. 

  

I Sövde leder den gamla bygatan längs med Sövdesjöns strand, och det är utmed denna väg 
som den historiska bebyggelsen är koncentrerad. Här finns inslag av äldre gatehus som på 
karaktäristiskt vis ligger med långsidan mot gatan, framför allt öster om kyrkan. En äldre 
gård finns också bevarad inne i byn. Bebyggelsen domineras dock av hus från 1900-talet, 
däribland Hembygdsgården och prästgården vid kyrkan som båda är från tidigt 1930-tal. I 
byns ytterkanter finns småhusbebyggelse från sent 1900-tal. Byns historia är präglad av 
närheten till godset. Gatehusen beboddes av arbetare vid godset, och den gedigna 
tegelbyggnad som ligger mittemot musteriet (ursprungligen mejeri) uppfördes av godset som 
pensionärsbostad på 1880-talet. 

  

Sövde kyrka är medeltida och ligger högt belägen invid Sövdesjön, med prästgården på ena 
sidan och den nya kyrkogården från mitten av 1800-talet på den andra sidan. Kyrkogården 
är naturskönt belägen på en halvö i Sövdesjön där Absalons borg låg på 1100-talet. 

  

Öster om Sövde breder det skogbevuxna slottslandskapet ut sig, och inbäddat i detta 
landskap ligger Sövdeborgs slott på en holme i Sövdeborgssjön. Slottet är omgivet av en 
vallgrav och utanför den en parkanläggning. I slottets närhet finns ekonomibyggnader och 
gamla arbetarbostäder. Även längre bort, längs Slottsvägen, finns spridda hus som historiskt 
varit kopplade till godsförvaltningen. Vägarna närmast slottet är kantade av stora, gamla 
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alléträd. Skogslandskapet är omväxlande med både äldre ädellövskog och blandskog. 
Närmast Sövdesjön öppnar landskapet upp sig med stora betesmarker vid sjökanten. 
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Naturvård 

 

Naturreservat 
 

Naturreservat är mark- och vattenområden som anses behövas för att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet, för att bevara biologisk mångfald eller för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. 

  

 Skoghusets enefälad 

 Assmåsabetet 

 Fyledalen 

 Navröd 
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Natura 2000 
 

Sverige åtog sig att ingå i ett nätverk av skyddade naturområden i Europa i och med 
medlemskapet i EU. Kriterierna för dessa områden, kallade Natura 2000-områden, regleras 
av två direktiv: Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI). Fågeldirektivet berör alla 
fågelarter inom ett lands gränser och där åtgärder ska vidtas för att bibehålla livskraftiga 
populationer inom landet. Habitatdirektivet verkar för att skydda livsmiljöer för olika vilda 
djur och växter och på så sätt säkra en biologisk mångfald.  

  

Natura 2000 Habitatdirektivet 

  

 Sövdeborg 

 Snogeholm 

 Skoghusets enefälad 

 Ellestadssjön 

 Bellinga 
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Landskapsbildskydd 
 

Hur landskapet ser ut kan påverka både upplevelsevärden och boendekvaliteten i ett 
område. Länsstyrelsen har pekat ut åtta avgränsade områden för landskapsbildsskydd enligt 
gamla naturvårdslagen. Även om begreppet inte längre finns i dagens lagstiftning 
(miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så länge 
Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett 
beslut med föreskrifter. 

  

Områden inom Snogeholms godslandskaps avgränsning: 

 Sjölandskapet norr om Ystad 

 Fyledalen 
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RAMSAR 
 

Klingavälsån - Krankesjön 

  

Skydd av värdefulla våtmarker enligt Ramsarkonventionen (The Ramsar Convention on 
Wetlands). Målet är att bevara de speciella biologiska värden som finns i grunda 
vegetationsrika områden. 

  

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag 
och grunda havsområden, Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket 
värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan. Informationen är hämtad 
från Länsstyrelsen Skåne. 
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Strandskydd 
 

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat 
uppföra nya byggnader. 

  

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i 
vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller 
minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. 
Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Skåne. 

 

 

 

 
  

366



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  145 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Riksintresse för naturvård 
 

Naturvårdsverket har bedömt och beslutat om de områden som anses vara av riksintresse 
för naturvården i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gjort avgränsningarna för de aktuella 
områdena som ligger helt eller delvis i Sjöbo kommun.  

  

 Snogeholm – Skårbyområdet 

 Sjöbo Ora - Fyledalen - Nybroån med biflöden 
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram 
 

Sjöbo kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram beskriver övergripande mål och 
satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i Sjöbo kommun. 
Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.  

  

Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo 
kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna 
inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. 

  

Syftet med grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att redovisa kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun. 
Programmet ska utgå från perspektiv av hållbar utveckling, barn, tillgänglighet, geologi, 
kulturhistoria, pedagogik och vetenskap. Utifrån dessa perspektiv ska programmet beskriva 
natur- och grönstruktur- förhållandena i kommunen och riktlinjer för hur dessa ska bevaras, 
utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. Grönstruktur– och naturvårdsprogrammet, 
inklusive områdesbeskrivningar, finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida. 

  

Områden i Snogeholms och Krageholmsjöns godslandskap: 

 Grustag nordost om Sövde by  

 Betesmarker öster om Sövdesjön 

 Sövdeborgs slott med omgivningar 

 Hagmarker omkring Raftarp 

 Snogeholmssjön 

 Strandskog norr om Snogeholmssjön 

 Strandskog väster om Snogeholmssjön 

 Bokskog söder om Snogeholmssjön 

 Assmåsabetet 

 Alkärr norr om Trollsborg 

 Blandlövskog öster om Bellinga gård 

 Ellestadsjön 

 Hagmarker väster om Bellinga slott 

 Bäckdal norr om Ugglesjö 

 Betesmarker vid Synteleje 

 Bokskog öster om Eriksdal  
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Friliftsliv 

 

Riksintresse för friluftsliv 
 

Snogeholm-Sövde 

Landskapet kring Sövdesjön och Snogeholmssjön är kuperat och varierat med öppna åker- 
och betesmarker, trädklädda hagmarker med grova ek- och bokträd, ädellövskog samt mer 
slutna barrskogsområden. Godsen Sövdeborg och Snogeholm har präglat landskapet genom 
århundraden och spår från deras storhetstid dyker upp här och var. Faunan är rik med bland 
annat rådjur och en kronhjortsstam. Sjöarna och Navröds naturreservat har ett myllrande 
fågelliv med bland annat rastande och häckande sjö- och rovfåglar. Naturreservatet Frihult 
utgör det viktigaste kärnområdet för lökgroda i Sverige. 

  

Det välbesökta Snogeholms strövområde ligger mellan Sövdesjön och Snogeholmssjön. 
Området är iordningställt med flertalet markerade leder och med ett stort antal eldplatser, 
rastplatser och toaletter. En kortare strandpromenad vid Snogeholmssjön är anpassad för 
barnvagn och rullstol. Skåneleden passerar igenom området och det finns gott om småvägar 
lämpliga för promenader. Det finns även två ridleder samt en särskild slinga för 
mountainbikeåkning. Badbryggor finns i Snogeholmssjön och i Sövde vid Sövdesjöns norra 
strand. I Kejsardammen och Snogeholmssjön kan man fiska, antingen från stranden eller 
från båt. Kanoter och roddbåtar finns för uthyrning. Fågeltornet vid Sjöudden ger en fin vy 
över Snogeholmssjön. Det finns flera stugor att hyra samt tältcamping, husvagnsparkering 
och höloft. För skolor och större sällskap finns två lägergårdar. 

  

Slottslingan som löper på allmänna vägar genom riksintresseområdet lämpar sig väl för 
cykling. Frihultsområdet besöks regelbundet av skol- och universitetsklasser, olika 
föreningar och privatpersoner för naturstudier. 

  

Tillgängligheten till området med bil är god och här finns gott om parkeringsplatser. 
Regionbussar trafikerar utkanten av området med linjer från de större orterna i närheten. I 
samhället Sövde samt i närliggande Blentarp finns enklare service i form av butiker och 
restauranger. 
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Riksintresse för rörligt friluftsliv 
 

Romeleås- och sjölandskapskommittén - RÅSK 

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap 
miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden 
som finns. 
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Övriga områden för rekreation 
 

Tätortsnära natur (från utredningen Närmare till naturen i Skåne, utförd av Länsstyrelsen 
Skåne 2003, kompletterad med genomförandeplan 2017) 

  

 Snogeholmsområdet. Detta område innefattar delar av sjöarna Sövdesjön och 
Snogeholmssjön norr om Ellestadssjön. Snogeholms strövområde har omväxlande 
natur med markerade, handikappvänliga stigar, grillplatser, stugor, tältplats osv. 
Området vid Sövdesjön är ett skogssjölandskap med insprängda hagmarker. Godset 
Sövdeborg och byn Sövde är kulturhistoriskt värdefulla, och vid sjön finns badplats 
och fiskemöjligheter. Skåneleden passerar genom området, som i sin helhet är av 
regional betydelse för friluftslivet. Området kan nås via riksväg 13. 

  

Skåneleden   

 Nord till syd 

 Österlenleden 

  

Ridslinga 
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Romeleåsen 

 

 
 

Romeleåsen, med sitt mosaikartade åslandskap, utgör den sydligaste av Skånes åsar. Åsens 
mittsektion har en dramatisk topografi vilket blir tydligt i mötet med den flacka 
Vombsjösänkan på åsens östra sida där det finns öppna, storslagna vyer över det lägre 
liggande landskapet.  

 

                       

Landskapsbeskrivning 
 

Romeleåsens vatten 

Romeleåsen avvattnas av mindre vattendrag åt både norr och söder. Åsen har 
grundvattentillgångar i sprickakviferer med goda till mycket goda uttagsmöjligheter. 
Området tillhör de minst utdikade i länet och har endast ca 2 mil dikningsföretag. 

  

Ett småskaligt landskap med mycket betesmarker  

Idag är Romeleåsen ett område med blandad markanvändning men fortfarande med relativt 
mycket betesmarker. Djurtätheten är dock låg och betesdjuren i området är ungefär hälften 
så många till antalet som krävs för skötseln av betesmarkerna. Skiftena är varierade; stora 
ligger blandade med små och det är inte ovanligt att jordarten varierar inom ett och samma 
skifte. 
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I stora delar av området utgörs bebyggelsen av enstaka hus eller grupper av hus på rad 
utmed vägarna. De gårdar som finns uppe på åsen har etablerats förhållandevis sent. 
Landskapet är tämligen småskaligt med små ägofigurer.  

  

Marken har präglats av utmarksbete 

Romeleåsen brukades under lång tid som utmarksbete. Byar och gårdar i närområdet 
utnyttjade den stora åsen för bete. Även kreatur från slätten togs upp till Romeleåsen för att 
släppas på sommarbete. När betestrycket kulminerade under 1800-talet var stora delar av 
åsen helt trädfattig men under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet 
planterades stora delar med skog, främst bokskog. Trots detta finner man fortfarande 
fäladsmarker som rester från utmarkslandskapet och idag utgör de Romeleåsens främsta 
naturvärden med sitt rika växt- och djurliv. 

 

 

Marktäcke 
 

 
 

Den mark i området inom kommunens gränser som inte är bebyggd består till största delen 
av odlad mark, följt av skog och öppen mark, se kartbild. Statistiken för marktäcke bygger 
på Lantmäteriets indelning. 
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Befolkningen 
 

 
 

Pendling och sysselsättning 

Andelen utomkommunala pendlare i området har minskat något sedan år 2012, med ca 3 
procentenheter till 62 % 2017. 2017 års siffror visas i diagram i kartbilden. Andelarna 
kvinnor och män bland pendlarna är mycket lika. 

  

Sysselsättningsgraden redovisas inte med anledning av områdets låga invånarantal.  
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Näringsliv 
 

 
 

2017 tillhörde ca 80 % av den förvärvsarbetande befolkningen 20-64 år i Romeleåsens 
karaktärsområde kategorin övriga anställda, ca 13 % var företagare och ca 7 % var företagare 
i eget AB, se kartbild. Siffrorna indikerar fler företagare i området än i kommunen och 
Skåne som helhet. Sjöbo kommuns genomsnitt var samma år 87 % övrig anställd, 9 % 
företagare och 4 % företagare i eget AB. 

  

Befolkningsutveckling 

Romeleåsen befolkningsmängd är i princip oförändrad sedan 2012. Eventuellt finns där en 
marginell ökning. I området bor ungefär 2 % av kommunens befolkning. 

  

Åldersfördelning  

På grund av den mycket lilla andel av kommunens befolkning som bor i området har inga 
beräkningar gjorts på åldersfördelning. 

  

Sammanfattningsvis 

 Högst andel utomkommunala pendlare i kommunen. 

 Fler företagare än i kommunen som helhet. 
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All statistik kommer från Statistiska centralbyrån. 

 

 

Bostadshusens ålder 
 

 
 

Många av de bostadshus där människor idag bor är byggda före år 1950, varav en stor andel 
byggdes före år 1931 (SCB, 2018). 
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Bebyggelse 
 

Kartan visar detaljplaner och sammanhållen bebyggelse i området. 
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Jordbruk 
 

Den interaktiva kartan visar en åkermarksgradering (mellan 1 och 10). Graderingen kan 
användas för att få en övergripande bild av markens produktionsvärde. Ingen uppdatering 
har dock gjorts sedan graderingen utfördes år 1969. Jordbruksverkets jordbruksklassificering 
ger endast en grov uppskattning av jordens värde och en god användning av jordbruksmark 
bör inte endast utgå från Jordbruksverkets klassificering. Bland annat kan det finnas 
geografiska aspekter som innebär en annan syn på jordbruksmarken.  

  

Jordbruksmarken inom Sjöbo kommun ligger i klass 3 till 7, i kommunens norra delar hittas 
generellt högre klasser av jordbruksmark. Klassningarna följer delvis landskapets olika 
karaktärsområden. I kartan till höger visas även stödsökta jordbruksblock, samt 
Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. Jordbruksblock som inte har stödsökts 
finns inte i kartan (Referens: Jordbruksverket). 
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Kulturmiljövård 
 

Regionalt kulturmiljöprogram 
 

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram från 2006 lyfts 18 kulturmiljöer fram i Sjöbo kommun 
som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Nedan beskrivs de av kommunens områden som finns 
inom Romeleåsens karaktärsområde. 

  

Särskilt värdefulla kulturmiljöer 

Beskrivningarna innehåller endast Länsstyrelsens motiv för bevarande. Fullständig 
beskrivning för respektive område finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida.  

  

Hylla-Knickarp 

Gångna tiders vägsystem exemplifieras väl av den aktuella vägsträckningen. Naturligt 
väldränerade landskapsavsnitt, som här i övergångstrakten mellan slättbygd och höjdstråk, 
var av betydelse för dragningen av kommunikationslederna. Vägens bredd och sträckning i 
landskapet är av kulturhistoriskt värde. 

  

Ågerup 

Området är ett av 1700- och 1800-talen präglat herrgårdslandskap. Ågerups herrgård utgör 
en för Skåne sällsynt anläggning. De stora brukningsenheterna och den till huvudgården 
koncentrerade bebyggelsen är viktiga delar av miljön.  

  

Humlarödshus-Everlöv-Kumlatofta-Ilstorp  

Området beskrivs under Vombsjösänkans karaktärsområde. 
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Naturvård 
 

Naturreservat 
 

Naturreservat är mark- och vattenområden som anses behövas för att tillgodose behov av 
områden för friluftslivet, för att bevara biologisk mångfald eller för att vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer. 

  

 Humlarödshus fälad 

 Riddarehagen-Simontorp 

 Ramnakullabackarna 
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Natura 2000 
 

Sverige åtog sig att ingå i ett nätverk av skyddade naturområden i Europa i och med 
medlemskapet i EU. Kriterierna för dessa områden, kallade Natura 2000-områden, regleras 
av två direktiv: Fågeldirektivet (SPA) och Habitatdirektivet (SCI). Fågeldirektivet berör alla 
fågelarter inom ett lands gränser och där åtgärder ska vidtas för att bibehålla livskraftiga 
populationer inom landet. Habitatdirektivet verkar för att skydda livsmiljöer för olika vilda 
djur och växter och på så sätt säkra en biologisk mångfald. 

  

Natura 2000 Habitatdirektivet 

 

 Humlarödshus 
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Landskapsbildskydd 
 

Hur landskapet ser ut kan påverka både upplevelsevärden och boendekvaliteten i ett 
område. Länsstyrelsen har pekat ut åtta avgränsade områden för landskapsbildsskydd enligt 
gamla naturvårdslagen. Även om begreppet inte längre finns i dagens lagstiftning 
(miljöbalken) gäller fortfarande bestämmelserna i landskapsbildsskyddsområdena, så länge 
Länsstyrelsen inte beslutat om något annat. För varje landskapsbildsskyddsområde finns ett 
beslut med föreskrifter. 

  

Områden inom Romeleåsens avgränsning: 

 Ågerup-Kullaröd 
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Strandskydd 
 

Strandskyddet är ett allmänt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag, oavsett storlek. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att bland annat 
uppföra nya byggnader. 

  

Det skyddade området är i vanliga fall 100 meter från strandkanten, både in på land och ut i 
vattnet. Länsstyrelsen kan ändra gränsen för strandskyddet, både genom att utöka eller 
minska det. På känsliga platser är strandskyddet utvidgat till maximalt 300 meter. 
Informationen är hämtad från Länsstyrelsen Skåne. 
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Riksintresse för naturvård 
 

Naturvårdsverket har bedömt och beslutat om de områden som anses vara av riksintresse 
för naturvården i Sverige. Länsstyrelsen i Skåne har gjort avgränsningarna för de aktuella 
områdena som ligger helt eller delvis i Sjöbo kommun.  

  

 Backlandskapet söder om Romeleåsen 

 Sandurområdet mellan Veberöd och Blentarp  

 Snogeholm - Skårbyområdet  
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Grönstruktur- och naturvårdsprogram 
 

Sjöbo kommuns Grönstruktur- och naturvårdsprogram beskriver övergripande mål och 
satsningar för att bevara och utveckla grönstruktur- och naturmiljövärden i Sjöbo kommun. 
Programmet ersätter tidigare Naturvårdsprogram för Sjöbo kommun remissversion 2001.  

  

Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen och baseras bland annat på Sjöbo 
kommuns tidigare naturvårdsplan remissupplaga från 2001 samt en flora- och fauna 
inventering som genomfördes under våren-sommaren 2014. 

  

Syftet med grönstruktur- och naturvårdsprogrammet är att redovisa kommunens plan för 
bevarande och utveckling av naturmiljö- och grönstrukturvärdena i Sjöbo kommun. 
Programmet ska utgå från perspektiv av hållbar utveckling, barn, tillgänglighet, geologi, 
kulturhistoria, pedagogik och vetenskap. Utifrån dessa perspektiv ska programmet beskriva 
natur- och grönstruktur- förhållandena i kommunen och riktlinjer för hur dessa ska bevaras, 
utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt. Grönstruktur– och naturvårdsprogrammet, 
inklusive områdesbeskrivningar, finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida. 

  

Områden i Romeleåsen: 

 Blandlövskog kring Avelsbäcken 

 Humlarödshus fälad 

 Ravin öster om Röddemölla 

 Riddarehagen – Simontorp 

 Bäckdal vid Hallamölla 

 Hagmark öster om Källshult 

 Ramnakullabackarna 

 Blandlövskog nordväst om Ågerup 

 Bäckdal Ågerup 

 Betesmark vid Bölvasen 

 Bäckdal norr om Slugarp 

 Bäckdal norr om Ugglesjö  
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Friluftsliv 
 

Riksintresse för friluftsliv 
 

Romeleåsen med Skrylleområdet 

Riksintresseområdet präglas av Sveriges sydligaste horst Romeleåsen med den framträdande 
Romeleklint 175 meter över havet. Landskapet är varierat med ålderdomliga fäladsmarker 
och vidsträckta ädellövskogsområden. Skrylleområdet är ett av de största 
rekreationsområdena i sydvästra Skåne och besöks av mer än en halv miljon människor varje 
år. Stora skogsområden, bland annat med de karaktäristiska vresbokarna i Måryds 
naturreservat, utgör kärnan i området men även åker och betesmarker förekommer. Från 
höjden Billebjär har man en fantastisk vy över det sydskånska slättlandskapet. Här finns ett 
gammalt stenbrott som används som badsjö. I den lilla nationalparken Dalby Söderskog 
utvecklas miljön mot ett naturskogsliknande tillstånd. Naturreservatet Knivsås – Borelund 
har fått sin speciella särprägel genom de rullstensåsar med skarpa bokskogsbeklädda 
”getryggar”. I området finns även ett vattenfyllt stenbrott. Trakten runt Häckeberga har 
sedan medeltiden dominerats av Häckeberga gods, vilket har satt sin prägel på 
omgivingarnas vidsträckta bokskogar. Den långa trädkontinuiteten har gynnat en hög 
biologisk mångfald med flertalet sällsynta och hotade arter. Önneslövs fälad utgör en viktig 
länk mellan Romeleåsens norra och södra delar. Den rika floran och faunan, en lång 
kulturhistoria med spår av äldre markanvändning och fornlämningar samt flera utsiktsplatser 
gör området gör området attraktivt för besökare. 

  

En mängd friluftslivsaktiviteter kan utövas inom riksintresseområdet. I Skrylle finns ett antal 
vandringsleder, stigar och motionsspår med olika längd och karaktär. En rullstolsvänlig 
slinga utgår från Skryllegården och det finns markerade ridleder. När vädret tillåter finns 
möjlighet att åka skidor och skridsko. Flera iordningställda rast- och eldplatser, vindskydd 
samt toaletter finns i området. Ett Naturum erbjuder service och information till 
allmänheten. I Dalby Söderskog finns spångar och stigar, rastplats, toalett och 
informationstavlor. Även Knivsås-Borelund är populärt som strövområde som 
genomkorsas av lättpromenade stigar. Det gamla stenbrottet utnyttjas för bad, fiske och 
dykning. Häckeberga med omnejd har mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet, och 
områdets varierande topografi gör det attraktivt som strövområde. På vintern är det 
populärt att åka skridskor på Häckebergasjön som även erbjuder fiskemöjligheter. 

  

Skåneleden sammanbinder riksintresseområdets norra och södra delar. Leden passerar bland 
annat de två höjderna Romeleklint och Väderkullen med vackra utblickar över 
backlandskapet och Lundaslätten. I området finns även en mängd stigar och skogsbilvägar 
som möjliggör strövande och cykling i landskapet. 

  

Området är lättillgängligt med bil och det finns gott om parkeringsplatser. Bussförbindelser 
finns och mellan Lund och Skrylle går en cykelled. I och i anslutning till området finns 
möjligheter till övernattning samt restauranger och kaféer. 
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Riksintresse för rörligt friluftsliv 
 

Romeleås- och sjölandskapskommittén - RÅSK 

Sjö- och åslandskapet vid Romeleåsen i Skåne är ett av de områden som enligt 4 kap 
miljöbalken i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden 
som finns. 
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Övriga områden för rekreation 
 

Tätortsnära natur (från utredningen Närmare till naturen i Skåne, utförd av Länsstyrelsen 
Skåne 2003, kompletterad med genomförandeplan 2017) 

  

 Snogeholmsområdet. Detta område innefattar delar av sjöarna Sövdesjön och 
Snogeholmssjön norr om Ellestadssjön. Snogeholms strövområde har omväxlande 
natur med markerade, handikappvänliga stigar, grillplatser, stugor, tältplats osv. 
Området vid Sövdesjön är ett skogssjölandskap med insprängda hagmarker. Godset 
Sövdeborg och byn Sövde är kulturhistoriskt värdefulla, och vid sjön finns badplats 
och fiskemöjligheter. Skåneleden passerar genom området, som i sin helhet är av 
regional betydelse för friluftslivet. Området kan nås via riksväg 13. 
 

Skåneleden  

 Nord till syd 
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PLANERINGSPRINCIPER 

 

Globala, nationella och regionala mål 

 

            
 
Det här avsnittet syftar till att ge en kortfattad och övergripande beskrivning av de globala, 
nationella och regionala mål som översiktsplanen förväntas bidra till att uppfylla. 
  

 
Agenda 2030 - Globala mål för hållbar utveckling 
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Vid FN:s möte den 25:e september 2015 fastslogs Agenda 2030, FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. Det är sjutton mål, 169 delmål och handlar om att alla av världens länder 
ska arbeta för en hållbar utveckling tillsammans genom att utrota fattigdomen, skapa fred 
och säkerställa ett värdigt liv samt en välmående planet för nuvarande och kommande 
generationer. Sverige anses vara ett av de länder som har bäst förutsättningar för att nå de 
globala målen. De olika målen är starkt sammankopplade och påverkar i hög utsträckning 
varandra.  
  
Kommunerna är utpekade som speciellt viktiga aktörer i arbetet med Agenda 2030, eftersom 
det är där det konkreta arbetet sker (Referens: Sjöbo kommun, 2017: 1). Kommunal 
översiktsplanering har direkt påverkan på sex av de globala målen: 

 God hälsa och välbefinnande för alla 

 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 Minskad ojämlikhet inom länder 

 Hållbara, inkluderande, säkra och motståndskraftiga städer och samhällen 

 Bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser 

 Skydda, återställa och främja ekosystem och biologisk mångfald 

Med tanke på översiktsplanens centrala roll i kommunens strategiska utveckling kan den 
dock anses i mer eller mindre hög utsträckning beröra samtliga av de globala målen, vilka 
också innefattar: 

 Ingen fattigdom 

 Ingen hunger 

 God utbildning för alla 

 Jämställdhet 

 Rent vatten och sanitet för alla 

 Hållbar energi för alla 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Hållbar konsumtion och produktion 

 Hållbar utveckling av hav och marina resurser 

 Fredliga och inkluderande samhällen 

 Genomförande och globalt partnerskap 

(Referens: UNDP)  
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Barnkonventionen 
 

              
 

Barn är personer mellan 0 och 18 år. Barn har olika förutsättningar och behov i olika åldrar. 
Den fysiska miljön har mycket stor betydelse för barns liv och utveckling. Sverige antog 
1990 FN:s barnkonvention och kommunerna i Sverige har en skyldighet att leva upp till 
denna. Den 1/1 2020 blev FN:s Barnkonvention svensk lag, vilket medförde en skärpning i 
kommunernas ansvar att bevaka barns rättigheter i bl. a. planeringsfrågor. Lagändringen 
medförde också att barn får ett starkare rättskydd, och att deras rätt att få sina åsikter hörda 
stärks ytterligare. Sverige är ett av de länder som fått kritik från FN just gällande bristande 
lyhördhet och att ta tillvara barns åsikter i olika frågor. I planeringssammanhang innebär 
detta att kommunen måste bli bättre på att ha med barn i olika åldrar i dialogen och 
samrådsprocessen, både på detaljplanenivå samt i översiktsplanen.  
  
Rent konkret innebär lagändringen att Barnkonsekvensanalyser eller 
Barnkonsekvensbeskrivningar, måste göras i samband med varje plan eller policy som rör 
barn direkt eller indirekt. Vidare måste en bedömning om ”Barnets bästa” göras i samband 
med varje kommunalt beslut som berör barn direkt eller indirekt. ”Barnets bästa” är en av 
grunderna/stöttepelarna i Barnkonventionen, som framförallt handlar om att utgå från 
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barnets förutsättningar och behov. Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för 
barnets fulla människovärde och integritet. Enligt barnombudsmannen innefattas begreppet 
av tre synsätt:  

 Vuxnas syn på barn 

 Samhällets syn på barn  

 Barnets egen syn på sin tillvaro 

 

Europeiska landskapskonventionen 

                  
 

År 2011 ratificerade Sverige den europeiska landskapskonventionen (ELC), där grundtanken 
är att landskapet ställs i fokus – genom ökad medvetenhet, delaktighet och helhetssyn – 
tillsammans med de människor som bor och jobbar där. Konventionen syftar till att 
förbättra skydd, förvaltning och planering av landskap i Europa. Den avser främja 
samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och 
lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som 
människor möter i sin vardag och på sin fritid (Referens: Boverket 2014). 
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Klimatmål och grön infrastruktur 

 

               
 
Ett globalt miljömål  
I december 2015 beslutades ett nytt klimatavtal i Paris. Målet innebär att den globala 
temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att vi ska jobba för att den inte ska 
överstiga 1,5 grader (Referens: Sjöbo kommun 2017: 1). 
  
Sveriges miljömål 
Sveriges miljömål fungerar vägledande för miljöarbete på alla nivåer i det svenska samhället. 
Med miljömålen som verktyg kan vi arbeta för att förverkliga de globala målens ekologiska 
dimension. Miljömålen består av ett övergripande s.k. generationsmål, 16 nationella 
miljökvalitetsmål och 17 etappmål. Enligt generationsmålet ska vi i dagens generation kunna 
lämna vidare ett samhälle till nästa generation utan stora miljöproblem, samt utan att ha 
orsakat ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet uppnås 
genom de 16 miljökvalitetsmålen. Eftersom översiktsplanen bland annat syftar till att 
förvalta värdefulla natur- och kulturlandskap, öka samhällets motståndskraft mot 
klimatförändringar, skapa en god bebyggd miljö och skydda viktiga råvarutillgångar har 
många av målen direkta kopplingar till den kommunala översiktsplaneringen (Referens: 
Naturvårdsverket 2018: 1).   
  
Sveriges klimatmål 
Sommaren 2017 beslutade riksdagen om att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 
med nya klimatmål till år 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp (Referens: Naturvårdsverket 2018: 2). 
 
Regionala klimatmål 
Länsstyrelsen är den instans som anpassar arbetet med miljökvalitetsmålen till regional nivå. 
Länsstyrelsen Skåne har antagit de nationella miljökvalitetsmålen med ett tillägg för regionala 
klimatmål. Länsstyrelsen Skåne har under 2015 tagit fram ”Skånska åtgärder för miljömålen 
2016-2020” där fem utmaningar specifikt för Skåne presenteras: 
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 hållbara transporter i Skåne, 

 hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag, 

 hushållning med Skånes mark- och vattenresurser, 

 skydd av Skånes natur- och kulturvärden, och 

 hållbar konsumtion i Skåne. 

I juni 2018 antogs Länsstyrelsen Skånes "Klimat- och energistrategi för Skåne" med ett antal 
mål till år 2030, bland annat att: 

 utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

 utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år.  

Lokala miljömål 
Sjöbo kommun arbetar för närvarande med att ta fram lokala miljömål. 
  
Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2022 
Länsstyrelsen Skåne har på uppdrag av regering-en tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur, dvs. nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och 
djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur är en förutsättning för att nå 
miljömål och andra samhällsmål och bidrar dels med ökad kunskap om landskapets 
kvaliteter och funktioner, dels hur dessa kan omhändertas i praktisk tillämpning. Grön 
infrastruktur är också en förutsättning för friluftslivet. 
  
Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län 
Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen, Skånes distrikt, har tagit fram en strategi för 
formellt skydd av skog i Skåne län, reviderad version (2019). Den uppdaterade strategi som 
beskrivs i rapporten syftar till att nå ett kostnadseffektivt formellt skydd av skog. Strategin 
preciserar i första hand ett ändamålsenligt formellt skydd för skogsbiologiska värdekärnor, 
även om andra motiv för skyddet finns, som exempelvis den tätortsnära naturens betydelse 
för friluftslivet. Strategin ska bidra till uppfyllandet av relevanta internationella och 
nationella mål. Strategin utgör också ett kunskapsunderlag för länets arbete med grön 
infrastruktur.  

 
 
  

399



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  178 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Folkhälsopolitiska mål och mål för friluftslivet 
 

                    
 
Folkhälsopolitiska mål  
I juni 2018 antog Sveriges riksdag ett nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken, som 
innebär att hälsan ska vara mer jämlikt fördelad och klyftorna i samhället ska minska. Inom 
en generation ska de påverkbara hälsoklyftorna inom befolkningen slutas. Bland de åtta 
målområdena finns boende och närmiljö samt kontroll, inflytande och delaktighet, där den 
kommunala samhällsplaneringen spelar en viktig roll (Referens: Folkhälsomyndigheten 
2018).  
  
Nationella friluftsmål  
I december 2012 beslutade regeringen om 10 mål för friluftslivspolitiken. Målen gäller t.o.m. 
år 2020. De mål som kan anses ha direkt beröring med denna översiktsplan är: 

 Tillgänglig natur för alla 

 Tillgång till natur för friluftsliv 

 Attraktiv tätortsnära natur 

Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2021 
I Länsstyrelsen Skånes "Handlingsplan för Skånes friluftsliv 2018-2021" tas de nationella 
målen för friluftspolitiken upp, och behandlas på en regional nivå, med förslag på åtgärder 
på främst kommunal nivå. Planen innehåller förslag på 31 åtgärder över 4 år för Skåne. 
  
Förslag på åtgärder som direkt berör denna översiktsplan: 
  
Tillgänglig natur för alla  

 Samverkan kring kollektivtrafiken för att öka tillgängligheten till friluftslivsområden. 

Tillgång till natur för friluftsliv  
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 Kommunerna tydliggör friluftslivet i samhällsplaneringen. 

 Skolans gröna utemiljö finns med i översiktsplanen. 

Attraktiv tätortsnära natur 

 Skapa attraktiva tätortsnära naturmiljöer. 

 

Regionala utvecklingsstrategier 
 

                     
 
Pågående arbete med att ta fram en regionplan 
År 2019 fick Region Skåne i uppdrag att ta fram en regionplan. Regionplanen ska fungera 
vägledande för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och kommer att 
användas för att samordna frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller 
flera kommuner i ett län (Referens: Region Skåne 2018: 2).  
  
I arbetet med regionplanen är följande mellankommunala frågor extra viktiga för Sjöbo 
kommun: 

 Kommunikationer och kollektivtrafik 

 Grön- och blåstruktur, såsom vattenfrågor i Vombsjösänkan och sammanhängande 
grönstruktur, exv. friluftslivsområden och vandringskorridorer för flora och fauna. 

 Klimatanpassningsfrågor 

 Samordning av vissa infrastruktur-/lednings-/försörjningsfrågor, exv. Hansa 
Powerbridge.  

Regional utvecklingsstrategi (RUS) - Det öppna Skåne 2030 
Skånes regionala utvecklingsstrategi antogs av regionfullmäktige 2014. En uppdaterad 
version fanns ute på remiss mellan oktober 2018 och februari 2019. Strategin ska visa vägen 
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för hållbar tillväxt och en god livskvalité för regionens invånare. Den uppdaterade strategin 
innehåller sex övergripande målsättningar: 

 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, 

 Skåne ska bli en starkt hållbar tillväxtmotor, 

 Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer, 

 Skåne ska ha en frisk miljö och en hållbar resursanvändning, 

 Skåne ska ställa om för att klara välfärden, 

 Skåne ska vara globalt attraktivt. 

Strukturbild för Skåne 
Arbetet med Strukturbild för Skåne drivs av Region Skåne och syftar till att lyfta 
planeringsfrågor till ett regionalt perspektiv och koppla samman den regionala 
utvecklingsstrategin med kommunernas översiktsplaner. I arbetet med Strukturbild för 
Skåne har Strategier för det flerkärniga Skåne tagits fram (Referens: Region Skåne 2018: 5). 

 Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor och utveckla den flerkärniga 
ortsstrukturen, 

 Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne, 

 Växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning, 

 Skapa socialt hållbara, attraktiva orter och miljöer som erbjuder hög livskvalitet 

 Stärka Skånes relation inom Öresundsregionen, södra Sverige och södra Östersjön. 
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Planerade infrastruktursatsningar 
 

 
 
Utbredningarna i kartan är ungefärliga. 
   
Cykelvägsplan för Skåne 
Cykelvägar revideras vart fjärde år men i nuvarande cykelvägsplan 2018-2029 framgår 
nedanstående regionala cykelvägar: 

 Hemmestorp-Veberöd 

 Sjöbo-Tolånga 

 Ilstorp-Sjöbo sommarby 

 Blentarp-Hemmestorp 

(Referens: Region Skåne 2018: 1) 
  
Trafikförsörjningsprogram 
I Skånetrafikens förslag på trafikförsörjningsprogram 2020-2030 finns planer på att utveckla 
de nuvarande SkåneExpress-linjerna längs med väg 11 till så kallad högkvalitativ busstrafik. 
Syftet är att uppnå en högkvalitativ kollektivtrafik på avstånd som lämpar sig för daglig 
pendling och som är attraktiv med bl.a. hög resestandard och komfort. SkåneExpress 5 får 
kvartstrafik i stark riktning under peak mot Lund och i andra riktningen så går alla turer till 
Simrishamn (halvtimmestrafik). SkåneExpress 8 har kvar sin nuvarande trafikering, en 
översikt av snabbare genomfart i Veberöd är pågående (Referens: Region Skåne 2018: 6).  
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Kommunens vision för 2034 

 

 
 

2018 beslutade kommunfullmäktige om en ny vision för Sjöbo kommun. Visionen grundar 
sig framför allt på en omfattande medborgardialog med bland annat fysiska möten och en 
enkätundersökning. 
  
Av enkätundersökningen framkom bland annat att för att trivas i Sjöbo 2034 är det viktigt 
att ha nära till kollektivtrafik, att boendet är miljösmart och att bo i villa. Att ha nära till 
naturen återkom också i hög grad som betydelsefullt. På frågan vad som är bäst med Sjöbo 
lyfts naturen som oslagbar etta. Även det centrala läget väger tungt. Annars lyfts den lagom 
stora småstad(skänslan) med närhet till samhällsservice och de familjära, företagsamma, 
driftiga och vänliga människorna som det allra bästa med Sjöbo.  
  
Vision för Sjöbo kommun 2034:  
 
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans  
  
Visionen är indelad i tre målområden:  

 Hela Sjöbo lever 

 Naturen i Sjöbo förgyller livet 

 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo 

Visionen utgör grunden för översiktsplanen och utifrån dess målområdesindelning har ett 
antal planeringsprinciper arbetats fram. Fortsätt att läsa om målområden och 
planeringsprinciper under respektive flik till höger. 
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Hela Sjöbo lever 

 

 
 

Alla delar av Sjöbo känns nära och har bra tillgång till service och kultur. Vi vågar 
prova nya lösningar för att möta utmaningar. I Sjöbo bor du bekvämt och reser 
miljösmart. Som företagare kan du arbeta globalt och ändå ha naturen runt hörnet.  

 
 

Planeringsprinciper 
 

Växa flerkärnigt 
En förutsättning för att hela Sjöbo ska leva är en jämn tillväxt i kommunens samtliga 
serviceorter. Ett första steg är att kommunens satsningar fördelas geografiskt. Fler 
satsningar på allmänna platser i serviceorterna Lövestad, Vollsjö och Blentarp kommer att 
öka dessa orters attraktivitet, som på sikt med stor sannolikhet kommer att generera en 
jämnare inflyttning, vilket i sin tur skapar ett bättre underlag för kollektivtrafik, service och 
kultur etc.  
  
Lokalisera ny samlad bebyggelse i anslutning till befintlig samhällsservice 
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen i anslutning till befintlig samhällsservice 
skapas goda förutsättningar för att kunna bo bekvämt och resa miljösmart med närhet till 
samhällsservice som kollektivtrafik, cykelvägar, kommunalt vatten och avlopp, förskolor och 
skolor etc. Dessutom främjas den lokala mat- och energiproduktionen, underlaget för 
kollektivtrafik ökar och rekreativt värdefulla landskapsområden kan tas tillvara. 
  
Höja den gestaltningsmässiga kvaliteten i Sjöbo kommuns byggda och anlagda 
miljö  
För att alla delar av Sjöbo ska leva behöver fler kvaliteter synliggöras. Det finns idag en 
outnyttjad potential i flera av kommunens orter. Föregår kommunen med gott exempel på 
kommunens mark i dessa orter så är sannolikheten stor att en omsorg om det allmänna 
bidrar till en omsorg om det privata. Vår generations bidrag till morgondagens kulturmiljöer 
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utgörs av den utveckling som sker idag och genom att höja den gestaltningsmässiga kvalitén 
i kommunens byggda och anlagda miljö blir även vår tids avtryck värda att bevara. Det ska 
vara attraktivt att leva och verka i alla delar av kommunen. 
  
Vårda och levandegöra kulturmiljöer och kulturbyggnader 
Med vårda och levandegöra avses en respektfull restaurering och nyanvändning av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Runt om i Sjöbo kommun finns värdefulla 
kulturmiljöer som riskerar att gå förlorade om de inte hålls levande. Kulturmiljöer som 
berättar kommunens historia och som kan bidra till att öka platsernas attraktivitet och 
därmed skapa förutsättningar för att hela Sjöbo ska leva. Genom att lyfta berättelsen om 
platsen och dess historia kan kulturmiljövärdena användas till att levandegöra bygden och 
skapa en gemensam identitet för bygdens invånare. Kulturlandskapet ger också en god 
grund för att utveckla en stark besöksnäring.  
  
Förbättra kvaliteten och tillgången till platser för möten, fritid och kultur 
Möten mellan människor berikar oss. Egentligen kan vi mötas överallt, men genom den 
fysiska planeringen har kommunen verktyg att göra det lättare för oss. Vi möts där det 
händer mycket och på platser vi passerar på väg någonstans. Vi möts på idrottsplatsen, 
utanför affären, på biblioteket, i simhallen, på hundpromenad, när vi väntar på bussen, på 
lekplatsen osv. Det är viktigt att det finns mötesplatser där vi kan mötas på lika villkor och 
där olika behov av social gemenskap kan tillgodoses, målpunkter som är lätta att nå till fots 
eller med cykel. I första hand är det befintliga mötesplatser som behöver utvecklas och göras 
mer tillgängliga.   
  
Kultur och evenemang skapar ofta stora mervärden för en plats. Att på olika sätt underlätta 
för kulturutbyte kan också leda till en bättre integration mellan befintlig befolkning och 
nyinflyttade. Det finns en stor potential i kreativa miljöer och nätverk som uppkommit 
genom privata initiativ, vilka bör tas tillvara. Biblioteken är ett exempel på mötesplats som 
också kan nyttjas som samlingspunkt för andra kulturverksamheter.   
  
Säkra förutsättningarna för att bygga mellan 45 och 70 bostäder per år, med ett 
varierat utbud av bostadstyper och upplåtelseformer i alla kommundelar 
En ”lagom” befolkningsökning bidrar till framtidstro och ekonomiska resurser som på olika 
sätt kommer tillbaka till invånarna genom satsningar på skola, vård, utemiljöer etc. vilket in 
sin tur öka kommunens attraktivitet och invånarnas stolthet. 
  
Främja hållbart byggande genom innovation och teknikutveckling 
Av enkäten som legat till grund för kommunens vision framgår att miljösmart boende är en 
av de tre viktigaste parametrarna för att trivas i Sjöbo 2034. Vilka byggmaterial som väljs 
och hur vi bygger spelar stor roll och för att säkra levnadsvillkoren för kommande 
generationer är innovation och teknikutveckling inom byggande och boende en 
nödvändighet. Sjöbo kommun vågar prova nya lösningar för att möta utmaningar. 
  
Säkra förutsättningarna för fiberutbyggnad i hela kommunen 
Tillgång till snabb digital uppkoppling är en förutsättning för att hela Sjöbo ska leva och för 
att du som företagare i kommunen ska kunna arbeta globalt och ändå ha naturen runt 
hörnet.  
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Utveckla viktiga kommunikationsstråk och noder för kollektivtrafik, cykel, 
fossilbränslefria fordon, gång/vandring och ridning 

För att det ska vara möjligt och attraktivt att leva och driva företag i hela kommunen samt 
möjligt att göra miljösmarta val när det gäller transporter så krävs det att 
kommunikationsstråk för cykel och kollektivtrafik samt noder i form av attraktiva 
bytespunkter utvecklas i strategiska lägen. Idén med utvecklade bytespunkter är att göra det 
enklare för kommunens invånare att resa kollektivt och därmed klimatsmart.  

  

Idag kör många resenärer bil in till Sjöbo tätort för att därifrån resa vidare till 
omkringliggande kommuner med kollektivtrafik, eller så kör man bil hela vägen till 
målpunkten. Pendlarparkeringen inne i Sjöbo tätort är ofta full och en utvecklad lösning 
som kan komma att innebära en kostnad för att parkera diskuteras, bland annat eftersom 
marken här behöver användas på ett mer effektivt och attraktivt sätt.  

  

Med flera utspridda bytespunkter innehållande gratis parkering och andra servicefunktioner 
breddas upptagningsområdet och gör det möjligt för fler att ta bussen den längre sträckan av 
färdvägen. En utvecklad bytespunkt kan innehålla busshållplats med tak, bilparkering, 
laddstolpar för elbilar, cykelparkering med bra låsanordningar, cykelpump etc. 
 

Naturen i Sjöbo förgyller livet 

 

 
 

Här i Sjöbo är naturen nära och en plats för boende, rekreation och företagande. Vi 
är skickliga på att skapa en god livsmiljö och att utveckla, ta tillvara och 
tillgängliggöra vår varierande natur. Det gröna entreprenörskapet ger goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling och besöksnäringen växer och frodas. 
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Planeringsprinciper 
 

Värna och tillgängliggöra rekreativt värdefulla landskapsområden, både för fysiskt 
och mentalt välbefinnande 
Det rika och varierade natur- och kulturlandskapet är en av kommunens absolut främsta 
styrkor. Detta framgår också av den medborgardialog som ligger till grund för kommunens 
vision. Forskning visar att närhet till grönska och natur påverkar hälsan positivt och ger 
förbättrad livskvalitet. En resurs icke att förringa och som kommer att bli allt mer ovanlig 
och åtråvärd är tystnad och mörker, vilket fortfarande går att uppleva på många platser i 
kommunen.  
  

Alla invånare i Sjöbo kommun bör ha tillgång till grönska och rekreativt värdefulla 
landskapsområden. Folkhälsomyndigheten poängterar att personer från socioekonomiska 
utsatta områden, äldre och personer med funktionsnedsättning har störst vinst av att 
komma ut och vistas i naturen. Ett av Sjöbo kommuns miljömål (ej antagna) är att 
säkerställa god tillgång till grönområden för alla. Målet innebär att tillgången till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden med hög kvalitet för rekreation med extra fokus på 
socioekonomiskt utsatta grupper, barn och äldre garanteras år 2034. Kunskapen om och förståelsen för 
gröna områden och natur ska tillvaratas och ständigt utvecklas. Vi delar också med oss av vår vackra natur 
genom att främja hållbar turism. 
  
För att ta tillvara, utveckla och i högre grad tillgängliggöra rekreativt värdefulla 
landskapsområden krävs ett samarbete mellan kommun, markägare och gröna 
entreprenörer. I kommuner med stark besöksnäring skapas ofta mervärden för hela 
samhället i form av nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Det som gör ett område 
attraktivt för besöksnäringen gör det också ofta attraktivt för invånarna. 
  
Främja lokal förnybar energiproduktion där det är lämpligt 

Att ta tillvara kommunens varierade natur innebär även att nyttja den till produktion av 
förnybar energi där det är lämpligt. Ett av Sjöbo kommuns miljömål (ej antagna) är att bli 
självförsörjande på energi. Målet innebär att andelen biobränslen, vattenkraft, solkraft, vindkraft 
och/eller återvunnen energi ökar samtidigt som energianvändningen minskar till år 2034. 
Förutsättningarna är goda och kommunen har i dagsläget bland annat Sveriges största 
solcellspark, flera vindkraftverk samt ett fjärrvärmeverk vars energiproduktion till 98 % 
består av fossilfritt bränsle. 
  
Ta ställning till ny spridd bebyggelse på landsbygden i hela kommunen 
Spridd bebyggelse kräver mer resurser att försörja med infrastruktur för vatten, avlopp och 
energi än sammanhållen bebyggelse. Spridd bebyggelse är mindre yteffektiv och innebär ett 
större anspråk på markresursen samt bidrar till ett ökat bilberoende.  
  
Av 2 kap 2 § plan- och bygglagen framgår att mark- och vattenområden ska användas för 
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. 
  
Genom att koncentrera ny bebyggelse till befintliga byar och samhällen främjas bland annat 
lokal mat- och energiproduktion, underlaget för kollektivtrafik ökar och rekreativt värdefulla 
landskapsområden kan tas tillvara.  
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Förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster utgör grunden för människans existens och de finns överallt. Virke och 
upplevelser från skogen, mat från åkern, vatten och fisk från sjön, klimatreglering från 
träden etc. Den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för ekosystemens förmåga 
att leverera dessa ekosystemtjänster ur ett längre perspektiv. Genom en hög biologisk 
mångfald ökar ekosystemens möjligheter att anpassa sig till förändringar. För att säkra 
levnadsvillkoren för kommande generationer och skapa en god och grön livsmiljö för alla 
våra invånare; växter, djur och människor idag och imorgon behöver vi därför öka den 
biologiska mångfalden. 

 

 

Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo 

 

 
 

Unga i Sjöbo har stort inflytande och deras upplevelser påverkar vår utveckling. 
Skolorna i Sjöbo är trygga och utvecklande lärmiljöer som ger stabilt höga resultat. 
Goda samarbeten finns med arbetsliv och högskola. Efter skoldagen väntar fritid 
som utmanar och utvecklar och en uppsjö av aktiviteter som de unga själva kan 
påverka utvecklingen av. 

 

 

Planeringsprinciper 
 

Satsa på meningsfulla utemiljöer för barn och unga, både på skolgårdar och allmän 
platsmark 

Det finns många studier som visar på sambandet mellan miljö och hälsa. Vikten av relativt 
stora när- och lekmiljöer med mycket grönt är av stor betydelse för att barn och unga ska 
må bra fysiskt och psykiskt. Bra lekmiljöer utvecklar motorik, inlärning och 
koncentrationsförmåga; de bidrar till lugnare elever med bättre resultat. 
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Arbeta för en utbyggd kollektivtrafik med fler och tätare turer 

Av intervjuer genomförda med kommunens niondeklassare framgår tydligt hur viktig 
kollektivtrafiken är för ungdomar, framför allt den inom kommunen. För att kunna träffa 
vänner och ta sig till fritidsaktiviteter är du som ung på landsbygden antingen beroende av 
en fungerande kollektivtrafik eller föräldrar som kan skjutsa dig. Det är framför allt yngre 
och äldre på landsbygden som missgynnas när kollektivtrafiken är bristfällig. Om fler har 
möjlighet att åka kollektivt så minskar dessutom både koldioxidutsläppen och bilträngseln i 
centralort och kringliggande städer. Ett av Sjöbo kommuns miljömål (ej antagna) är att 
säkerställa klimatsmarta transporter åt alla. Målet innebär att andelen cykel, gång och kollektivtrafik ökar 
och att alla invånare säkerställs tillgång till trygga, tillgängliga och miljösmarta transportsystem år 2034. 
Kollektivtrafikens attraktivitet stärks med fokus på landsbygden och ett stort utbud av tankställen för 
förnybara bränslen. Kommunorganisationen är fossilbränslefri och inspirerar övriga lokala aktörer. 

  

Planera för säkra skolvägar efter barn och ungas behov av tillgänglighet och 
trafiksäkerhet 

Identifiera avbrott eller korsningspunkter i skolvägarna som utgör säkerhetsrisker för 
cyklister och gångtrafikanter. Det krävs bara en eller två sådana ’osäkra korsningspunkter’ 
för att föräldrar ska hålla tillbaka sina barn från att cykla själva till skolan. Att planera för ett 
cykelvägnät som hjälper vuxna att våga låta sina barn cykla till skolan, och som därmed i 
förlängningen minskar biltrafiken omkring förskolor och skolor, är ett medel för att uppnå 
kommunens mål om minskad biltrafik (TRAST, KF-beslut) samt minskade koldioxidutsläpp 
(lokala miljömål, ej antagna). Den hälsofrämjande effekt som regelbunden cykling medför, 
samt de hälsosamma resvanor som barn får med sig från unga år, tar de oftast med sig in i 
vuxenlivet där de positivt påverkar chanserna till ett friskt och aktivt liv. 

  
Involvera barn och unga i strategiska beslut om kommunens mark- och 
vattenanvändning 

Barnperspektivet enligt barnkonventionen avser både barnet som individ och barn som 
grupp. FN:s barnkonvention, Plan- och bygglagen, BBR – Boverkets Byggregler, samt de 
transportpolitiska målen är exempel på lagar och politiska dokument för den fysiska 
planeringen som reglerar barns möjligheter och rättigheter till både deltagande och påverkan 
på den fysiska planeringen. Med relativt enkla medel kan barn och unga involveras och 
komma till tals, t ex genom workshops och dialogsamarbeten med förskolor och skolor, via 
enkäter, gå-promenader och/eller intervjuer.  
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UTVECKLINGSSTRATEGI 

 

 
 
Utvecklingsstrategin illustrerar de breda penseldragen för kommunens planerade utveckling 
vad gäller bebyggelsestruktur, kommunikationsstruktur och grön- och blåstruktur. 
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Bebyggelsestruktur 

 

 
 

Bebyggelsenoder 
 
Befintliga att utveckla 

Ny samlad bebyggelse koncentreras fram till år 2040 till kommunens centralort Sjöbo samt 
serviceorterna Blentarp, Vollsjö och Lövestad. Översiktsplanen behandlar endast Vollsjö 
och Lövestad närmare eftersom det finns gällande fördjupade översiktsplaner för Sjöbo 
tätort och Blentarp. Både Vollsjö och Lövestad har stor potential som attraktiva boende- 
och verksamhetsorter bland annat tack vare att båda orterna har många värdefulla 
kulturmiljöer och karaktärsskapande byggnader.  
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Kommunikationsstruktur 

 

 
 

Cykelstråk 

 

Befintliga 

För att binda ihop tätorter har Trafikverket utvecklat regionala cykelvägar mellan Blentarp 
och Sövde, samt längsmed sträckan mellan Sjöbo tätort och Veberöd. Kommunala 
cykelvägar är inte med i illustrationen men finns inne i tätorterna Sjöbo, Blentarp, Vollsjö, 
Lövestad, Bjärsjölagård, Äsperöd och Sövde.  
  
Att utveckla 

Delar av de föreslagna kommunikationsstråken för cykel är redan planerade och 
budgeterade av Trafikverket. Cykelvägar revideras vart fjärde år men i nuvarande 
Cykelvägsplan 2018-2029 finns nedanstående regionala cykelvägar med: 

 Hemmestorp-Veberöd, planerad 2020 

 Sjöbo-Tolånga, planerad 2024-2026 

 Ilstorp-Sjöbo sommarby, planerad 2024-2026 

 Blentarp-Hemmestorp, planerad 2027-2029 

Förutom dessa satsningar är målsättningen att det senast 2040 ska finnas 
kommunikationsstråk för cykel mellan Tolånga och Lövestad, samt mellan Sjöbo tätort och 
Vollsjö. Kommunen har begränsad rådighet över utbyggnaden av regionala cykelvägar, men 
översiktsplanen fungerar som ett underlag till framtida dialoger med Trafikverket. 
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Kollektivtrafik- och bilstråk 
 
Befintliga att utveckla 

Kommunens dominerande kommunikationsstråk är Riksväg 11, främst västerut från Sjöbo 
tätort mot Lund och Malmö, men även mot Tomelilla, samt Riksväg 13, främst söderut mot 
Ystad men även norrut mot Hörby. I rusningstrafik bildas långa köer längs Riksväg 11 vid 
den västra infarten till Sjöbo tätort. En bussfil längs den mest trafikerade sträckan hade 
bidragit till att fler valt att åka kollektivt och därmed minskat trafiktrycket. Kommunen har 
begränsad rådighet över utvecklingen av riksvägarna, men översiktsplanen fungerar som ett 
underlag till framtida dialoger med Trafikverket. 

  

Med anledning av att många invånare i Blentarp pendlar till Lund och Malmö, finns det 
också ett mycket starkt kommunikationsstråk mellan Blentarp och Veberöd. Vägen mellan 
Blentarp och Veberöd är hårt trafikerad och mycket olycksdrabbad, men det planerade 
cykelstråket längs vägen förväntas bidra till att olyckorna minskar. 

  

 

Kommunikationsanläggning 
 

Befintlig att utveckla 

Sjöbo busstation, med sina drygt 300 000 påstigande (år 2017), har pekats ut som en 
befintlig trafikanläggning att utveckla. Antalet påstigande kan jämföras med kommunens 
näst största hållplats vid Sjöbo sommarby som hade ca 13 000 påstigande samma år. Inga 
konkreta utvecklingsförslag för ett framtida resecentrum tas upp i Översiktsplan för Sjöbo 
kommun 2040 eftersom det finns en fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort som kommer 
att gälla parallellt. 

  

 

Kommunikationsnod/bytespunkt 
 
Befintlig 

Busshållplatsen vid Röddinge är markerad som en befintlig bytespunkt eftersom det finns en 
pendlarparkering här redan idag. 

  

Att utveckla 

De befintliga busshållplatserna vid Sjöbo sommarby, Sövdeborgskorset och Anklam 
utvecklas till bytespunkter för byte av färdmedel. En utvecklad bytespunkt kan innehålla 
busshållplats med tak, bilparkering, laddstolpar för elbilar, cykelparkering med bra 
låsanordningar, cykelpump etc. Idén med utvecklade bytespunkter är att göra det enklare för 
kommunens invånare att resa kollektivt och därmed klimatsmart.  

  

Riksväg 11 är det starkaste busstråket genom kommunen med buss 160 och 
SkåneExpressen 5 mot Lund, Tomelilla och Simrishamn, samt SkåneExpressen 8 mot 
Malmö. Skånetrafiken planerar dessutom för att busstrafiken längsmed stråket ska bli s.k. 
högkvalitativ busstrafik.  
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Grön- och blåstruktur 

 

 
 

Rekreationsstråk 
 
Befintliga 

De gröna pilarna i illustrationen symboliserar värdefulla befintliga vandringsleder i form av 
Skåneleden och Pilgrimsleden. Region Skåne respektive Svenska kyrkan ansvarar för lederna 
men Sjöbo kommun förvaltar Skåneleden. 

  

Att utveckla 

Kopplingen mellan Vombsjön och Sjöbo tätort förstärkt genom ett vandringsstråk längs 
med Björkaån. Björkaån har pekats ut som ett av flera potentiella tätortsnära 
rekreationsstråk av Länsstyrelsen Skåne, mer information finns under fliken Förutsättningar 
– Värden och hänsyn – Naturvård. Ett utvecklat vandringsstråk längs ån gör det lättare och 
mer attraktivt för Sjöboborna att ta sig till Vombsjön, som tillsammans med omgivningarna 
kring Övedskloster är utpekade som värdefullt sammanhängande natur- och kulturlandskap 
och som rekreationsnod med badplats, fiske och vandring med mera. Även kopplingen 
mellan Lövestad och naturreservatet Lövestad åsar förstärks med ett markerat 
vandringsstråk. 
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Rekreationsnod 
 
Befintliga 

De gröna stjärnorna i illustrationen markerar så kallade rekreationsnoder. Med 
rekreationsnod avses ett koncentrat av friluftsmöjligheter eller en utgångspunkt för 
friluftsliv, där friluftsliv kan bestå av alltifrån mountainbiking och ridning till promenader, 
bad, fiske, kanoting, fågelskådning, svampplockning och ”picknick-ande”. 

  

Markerade existerande rekreationsnoder är Snogeholm, Vombsjön och Övedskloster samt 
Kulturens Östarp. Värdet av dem är stort och det är viktigt att de värnas. Kulturens Östarp 
förvaltas av Kulturen i Lund, strövområdena kring Snogeholmsjön förvaltas av Stiftelsen 
Skånska Landskap och stora delar av området kring Vombsjön ägs och förvaltas av 
Övedskloster. Kommunen har begränsad rådighet över dessa områden och är därmed inte 
den drivande parten i frågor rörande nodernas utveckling. Dock krävs det samarbete mellan 
kommun och förvaltare för att nå gemensamma mål. 

  

Att utveckla 

Gröna stjärnor som har en streckad linje omkring sig markerar befintliga eller nya 
rekreationsnoder att utveckla. Sjöbo Ora, Anklam, Salsbjer i Sövde samt Heinge 
strövområde är utpekade. Både Sjöbo Ora, Salsbjer och Heinge strövområde utgör 
utgångspunkter för friluftsliv redan idag. Utvecklingen av Sjöbo Ora har påbörjats i form av 
en friluftsutredning som syftar till att utreda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för 
ett aktivt friluftsliv i det tätortsnära rekreationsområdet. Den markerade rekreationsnoden 
vid Anklam syftar till att, på ett enkelt sätt, knyta samman hela friluftsområdet Sjöbo Ora 
och göra det möjligt att ta sig runt och åka kollektivt dit och hem. Denna rekreationspunkt 
är därmed starkt sammanknuten med bytespunkten och har även en koppling till 
Skåneleden. Heinge strövområde ägs av kommunen vilket förenklar den framtida 
utvecklingen av området. 
  
  

Natur- och kulturlandskap 
 
Värdefulla befintliga  

De gröna områdena i illustrationen visar värdefulla sammanhängande natur- och 
kulturlandskap att värna. Områdena utgår ifrån riksintressena för naturvård, kulturmiljö och 
friluftsliv vilka sammanfaller med naturreservaten, RAMSAR, Natura 2000-områdena och i 
vissa fall också landskapsbildsskydd inom kommunen. 
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MARKANVÄNDNING 

 
Detta avsnitt beskriver först generella riktlinjer för respektive landskapskaraktärsområde, 
sedan markanvändning och specifika riktlinjer för hållbar utveckling efter kategori. Avsnittet 
avslutas med två fördjupningar över Vollsjö respektive Lövestad. 
 
De generella riktlinjerna kräver en samverkan mellan flera olika aktörer för att en hållbar 
utveckling ska uppnås; alltifrån kommun och statliga myndigheter till enskilda markägare 
och företagare. 
 

 

Generella riktlinjer för Vombsjösänkan 

 
Vombsjösänkans stora sammanhängande naturbetesmarker och slåttermarker bland annat 
vid Klingavälsån, måste fortsätta att hävdas för att dess natur- och kulturvärden ska 
bibehållas och kunna utvecklas. Odlingslandskapets sandiga marker är viktiga att förvalta för 
att bevara områdets biologiska mångfald. Översilningsängarna vid Björka är unika och bör 
värnas. Förbättrade kommunikationer till och från Malmö–Lund-regionen skulle stimulera 
en ökad inflyttning samt förbättra tillgänglighet till området som storstadsnära 
rekreationsnod och stort sammanhängande friluftsområde. Ridslingor och vandringsleder 
genom landskapet kopplat till diversifierade landsbygdsföretag med mat och övernattning är 
exempel på sätt att tillgängliggöra landskapet och bibehålla dess karaktär. Kommunen är 
positiv till skydd, restaurering och nyanvändning av värdefulla kulturhistoriska byggnader så 
länge det sker på ett respektfullt sätt. 
 
Förstudie Biosfärområde Vombsjösänkan har resulterat i fyra fokusområden att 
arbeta vidare med: 

 

 Hållbar utveckling av samspel mellan tätorter och landsbygder, bland annat genom 
satsningar på företagsutveckling. 

 Hållbar utveckling av värdefullt vatten, se avsnitt Vattenanvändning. 

 Hållbar utveckling av odlingslandskapets ekosystemtjänster, se ovan. 

 Hållbar utveckling av natur- och kulturarv, bland annat genom bekämpning av 
invasiva främmande arter. 

 
Mellankommunal och regional samverkan:  

 

 Arbete mot ett utnämnande av Vombsjösänkan som biosfärområde. 

 Gemensamma satsningar i linje med fokusområdena ovan. 

 Transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 

 Fortsatt deltagande i Kävlingeåns vattenråd och det arbete som vattenrådet 
bedriver, se avsnitt Vattenanvändning. 
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Generella riktlinjer för Södra mellanbygden 

 
En hållbar utveckling med bibehållen landskapskaraktär i Södra mellanbygden förutsätter en 
fortsatt förvaltning och utveckling av betesmarkerna i området. Den småskaliga strukturen 
och det spridda bosättningsmönstret innebär att de flesta gårdar är relativt små och för att få 
ekonomi i företagen bör en diversifierad jord- och skogsbruksverksamhet med till exempel 
vidareförädling och besöksnäring stödjas. Tillgång till fiber, en utbyggd kollektivtrafik samt 
cykelvägar till och från kommunens kommunikationsnoder underlättar för de flesta typer av 
företagande samt ökar attraktiviteten för boende. Satsningar i Vollsjö och Lövestad samt en 
utveckling av Heinge strövområde förväntas också bidra till önskad utveckling. Kommunen 
är positiv till skydd, restaurering och nyanvändning av värdefulla kulturhistoriska byggnader 
så länge det sker på ett respektfullt sätt. 
 
Mellankommunal och regional samverkan:  

 

 Dragningen av Hansa Powerbridge. 

 Natur- och kulturvärden i Fyledalen. 

 Transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 

 Bekämpning av främmande invasiva arter. 

 Fortsatt deltagande i Kävlingeåns vattenråd och det arbete som vattenrådet 
bedriver, se avsnitt Vattenanvändning. 

 

 

Generella riktlinjer för Linderödsåsen 

 
Linderödsåsens potential som ”ostört” och stort friluftslivsområde bör utvecklas. För att 
motverka att gårdar och torp lämnas öde bör möjligheten att bedriva företag samt arbeta 
hemifrån underlättas, bland annat genom ett utbyggt fibernät. Kommunen är positiv till 
skydd, restaurering och nyanvändning av värdefulla kulturhistoriska byggnader så länge det 
sker på ett respektfullt sätt. 

 
Mellankommunal och regional samverkan:   

 

 Samsyn kring bibehållna ”ostörda” områden där en naturlig ljud- och ljusmiljö 
dominerar. Inga nya större vägar, vindkraftverk eller andra kraftigt ljud- och/eller 
ljusgenererande verksamheter bör tillåtas. 

 Bekämpning av främmande invasiva arter. 

 Fortsatt deltagande i Kävlingeåns vattenråd och det arbete som vattenrådet 
bedriver, se avsnitt Vattenanvändning. 
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Generella riktlinjer för Snogeholm och Krageholmsjöns 
godslandskap 

 
Områdets varierande landskapskaraktär med värdefulla trädmiljöer som bland annat hyser 
flera hotade djurarter bör bibehållas och dess potential som rekreationsområde bör 
utvecklas. Ridslingor och vandringsleder genom landskapet kopplat till diversifierade 
landsbygdsföretag med mat och övernattning är exempel på sätt att tillgängliggöra 
landskapet och bibehålla dess karaktär. Kommunen är positiv till skydd, restaurering och 
nyanvändning av värdefulla kulturhistoriska byggnader så länge det sker på ett respektfullt 
sätt. 

 
Mellankommunal och regional samverkan:  

 

 Dragningen av Hansa Powerbridge.  

 Natur- och kulturvärden i Fyledalen. 

 Transportinfrastruktur och kollektivtrafik. 

 Bekämpning av främmande invasiva arter. 

 Fortsatt deltagande i Kävlingeåns vattenråd och det arbete som vattenrådet 
bedriver, se avsnitt Vattenanvändning. 

 

 

Generella riktlinjer för Romeleåsen 

 
Romeleåsens naturbetesmarker, med fäladsmarkerna i fokus, är av stor betydelse för 
områdets natur- och kulturvärden och för att bibehålla landskapskaraktären bör dessa 
marker fortsatt förvaltas väl. Företagande inom turism och rekreation med naturupplevelser 
bör stödjas. Kommunen är positiv till skydd, restaurering och nyanvändning av värdefulla 
kulturhistoriska byggnader så länge det sker på ett respektfullt sätt. 
 
Mellankommunal och regional samverkan:  

 

 Fortsatt deltagande i Romeleås- och sjölandskapskommittén, RÅSK. 

 Bekämpning av främmande invasiva arter 

 Fortsatt deltagande i Kävlingeåns vattenråd och det arbete som vattenrådet 
bedriver, se avsnitt Vattenanvändning. 
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Markanvändningskarta och specifika riktlinjer 
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Riktlinjer för mångfunktionell bebyggelse 
 
Överordnat intresse: Gällande fördjupad översiktsplan 2020 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Se gällande fördjupad översiktsplan samt gällande detaljplaner. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Se gällande fördjupad 
översiktsplan samt gällande detaljplaner. 
Tidshorisont: Se gällande fördjupad översiktsplan samt gällande detaljplaner.  
Konsekvenser: Se gällande fördjupad översiktsplan samt gällande detaljplaner. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Ny gräns fördjupad översiktsplan 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: En ny fördjupad översiktsplan ska tas fram.  Följande ska beaktas: 

 Hälsa och säkerhet:  
o Fotgängare och cyklister ska generellt prioriteras inom hela området, och 

utan undantag vid förskolor och skolor. 
o Nya förskolor ska ha en friyta för lek och utevistelse på minst 40 m2/barn 

och nya grundskolor på minst 30 m2/barn. Den totala ytan ska minst vara 
3 000 m2 oavsett antal barn. Möjlighet till naturlig skuggning från träd ska 
finnas.  

o En barnkonsekvensanalys ska genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Miljö och klimat:  
o Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas lokalt på 

den fastighet som ska bebyggas. 
o Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen infiltrerbar 

mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 
o Vid planering och anläggning av allmän platsmark ska kommunen, där det 

är möjligt, plantera träd och arbeta med fördröjningsytor för dagvatten. 
o Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett tidigt 

stadium.  
o Möjligheten att ansluta ny bebyggelse till det kommunala VA-nätet ska 

utredas på ett tidigt stadium. 
o Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart teknik och 

byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all nyproduktion. 

 Identitet och kulturmiljö:  
o En kulturmiljöinventering ska genomföras och ett arkitekturprogram ska 

tas fram som ska ligga till grund för den fördjupade översiktsplanen. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Gräns för nuvarande 
FÖP, detaljplaner, strandskydd, "Tätortsnära natur i Skåne", Länsstyrelsen Skåne. Den 
föreslagna gränsen är dragen för att inkludera tätortsnära natur och möjligheter till 
rekreation.  
Tidshorisont: 2020-2030 
Konsekvenser: Behandlas inom ramen för den fördjupade översiktsplanen. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Detaljplan 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Se flik för Vollsjö och Lövestad 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Ortsanalyser 
genomförda 2018 
Tidshorisont: Se avsnitt Fördjupningar för Vollsjö och Lövestad 
Konsekvenser: Se avsnitt Fördjupningar för Vollsjö och Lövestad 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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Riktlinjer för sammanhängande bostadsbebyggelse 
 
Överordnat intresse: Detaljplan 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det planeras inga nya detaljplaner i området inom ramen för översiktsplanen.  Vid 
eventuell framtida detaljplanering ska följande beaktas: 

 Hälsa och säkerhet:  
o Fotgängare och cyklister ska generellt prioriteras inom hela området, och utan 

undantag vid förskolor och skolor. 
o Nya förskolor och skolor ska inkluderas på ett tidigt stadium vid planering av 

ny bebyggelse.  
o Nya förskolor ska ha en friyta för lek och utevistelse på minst 40 m2/barn och 

nya grundskolor på minst 30 m2/barn. Den totala ytan ska minst vara 3 000 
m2 oavsett antal barn. Möjlighet till naturlig skuggning från träd ska finnas.  

o Barnrättsperspektivet ska integreras. Vid detaljplanering av områden som 
direkt eller indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och 
en barnkonsekvensbeskrivning tas fram.  

o Vid planering av objekt högre än 45 m ska Försvarsmakten remitteras. 
 Miljö och klimat:  

o Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas lokalt på 
den fastighet som ska bebyggas. 

o Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen infiltrerbar mark 
och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

o Vid planering och anläggning av allmän platsmark ska kommunen, där det är 
möjligt, plantera träd och arbeta med fördröjningsytor för dagvatten. 

o Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett tidigt 
stadium.  

o Möjligheten att ansluta ny bebyggelse till det kommunala VA-nätet ska utredas 
på ett tidigt stadium. 

o Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart teknik och 
byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all nyproduktion. 

 Identitet och kulturmiljö:  
o Sakkunnig inom kulturmiljöfrågor ska konsulteras. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Se respektive detaljplan 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: Behandlas inom ramen för detaljplaneringen 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Sammanhållen bebyggelse 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det planeras ingen ny bebyggelse i området inom ramen för översiktsplanen. Vid 
eventuell framtida detaljplanering samt vid enskilda bygglovsprövningar ska följande beaktas: 

 Hälsa och säkerhet:  
o Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 

Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  
o Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
o Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
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o Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
o Föroreningar i mark kan finnas. 
o Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
o Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att skada ett 

biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först prövas av 
Länsstyrelsen Skåne. 

o Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid nybyggnation eller 
utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är det viktigt att se till att 
avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts inte över täckdikningsledningar 
eller dräneringsledningar tillhörande dikningsföretaget. Ledningarna är ofta 
beskrivna i tillståndet och får inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska 
begränsas. För de hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs 
fördröjningsmagasin så att det vatten som avleds till dikningsföretagets diken 
eller dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

o Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller indirekt 
berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

o Objekt högre än 45 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
 Miljö och klimat:  

o Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, ny 
bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och avlopp. Ligger 
fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten är kommunen skyldig 
att upprätta anslutningspunkt för kommunalt dricksvatten. Ligger fastigheten 
utanför verksamhetsområde för dricksvatten ligger ansvaret hos 
fastighetsägaren. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för kommunalt 
spillvatten är kommunen skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett 
verksamhetsområde tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför 
verksamhetsområde för spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till 
kommunens ledningsnät undersökas. 

o Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas lokalt på 
den fastighet som ska bebyggas. 

o Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen infiltrerbar mark 
och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

o Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett tidigt 
stadium. 

o Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart teknik och 
byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all nyproduktion. 

 Identitet och kulturmiljö:  
o Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en träddunge, 

en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg och 
bebyggelsemönster i området. 

o Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för bebyggelsen 
i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär planform, ett 
sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, korta eller inga 
takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser samt skorstenen med 
fördel placerad i nock. 

o Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara att 
byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, taktegel av lera, 
takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller tegelröda betongpannor. 
Detta hindrar dock inte möjligheten till att sätta upp solpaneler. 

o Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över huvudbyggnaden. 
De kan utföras i puts, tegel eller trä. 
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Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Inventering och analys 
antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-17 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: = 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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Riktlinjer för verksamheter och industri 
 
Samverkande intresse: Besöksanläggning 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Kommunen ska arbeta för kollektivtrafik och säkra gång- och cykelvägar till och från 
kommunens större besöksanläggningar. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Besöksanläggningar med 
fler än 500 besökare/år, utanför fördjupad översiktsplan. Statistik baserad på företagarnas egna 
uppgifter inhämtade 2019 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Materialutvinning 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer:  

 Hälsa och säkerhet:  
o Vid planläggning och förfrågningar om bostadsbebyggelse i närheten av täkter 

behöver störningar och eventuella skyddsavstånd beaktas. 
o Vid etablering av nya täkter inom Sjöbo kommun ska hänsyn tas till påverkan 

på omgivningen. Vid etablering ska även regionala 
materialhushållningsprogram beaktas. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Tillstånd  
Tidshorisont: Se respektive tillstånd 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Omgivningspåverkande eller tillståndspliktig verksamhet 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Sövde flygplats omfattas av skyddszon som inte får bebyggas. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Tillstånd  
Tidshorisont: Se tillstånd 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Militärt övningsområde 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Ingen ny bebyggelse tillåts. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för 
totalförsvarets militära del  
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Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Övergripande intresse: Militärt påverkansområde 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området kan omfattas av sekretess och är omgivningspåverkande i form av buller 
och hinderfrihet. Alla detaljplaner och bygglovsärenden ska remitteras till Försvarsmakten. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Försvarsmakten  
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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Riktlinjer för transportinfrastruktur 
 
Överordnat intresse: Kommunikatiosnod 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:   
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Kommunikatiosnod, att utveckla 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Bytespunkter för byte av färdmedel. En utvecklad bytespunkt kan innehålla 
busshållplats med tak, bilparkering, laddstolpar för elbilar, cykelparkering med bra 
låsanordningar, cykelpump etc. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
Tidshorisont: 2020-2040 
Konsekvenser:   

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Kommunikationsanläggning 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: -  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Busslinje 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
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Tidshorisont: - 
Konsekvenser: -  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Gång- och cykelväg 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Trafikverket och Sjöbo 
kommun 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Gång- och cykelväg 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer:  

 Identitet och kulturmiljö:  
o Sakkunnig inom kulturmiljöfrågor ska konsulteras. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Trafikverket 
Tidshorisont:  

 2020-2030:  
o Hemmestorp-Veberöd Sjöbo-Tolånga 
o Ilstorp-Sjöbo sommarby 
o Blentarp-Hemmestorp 

 2030-2040:  
o Tolånga-Lövestad 
o Sjöbo-Vollsjö 

Konsekvenser:   
 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol: (Sträckningen är ungefärlig)  

 
 
Överordnat intresse: Väg 11 och 13 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: För att möta nya krav på trafiksäkerhet, ökad trafikmängd samt för att göra det mer 
attraktivt att åka buss, arbetar kommunen för en utbyggnad av väg 11 respektive väg 13. 
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 Hälsa och säkerhet:  
o Byggnadsfritt avstånd på tolv meter från allmän väg gäller utanför detaljplan 

och för objekt som inte kräver bygglov. I övrigt gäller 12 - 50 m  beroende på 
väg och vad som ska byggas. Samråd med Trafikverket ska ske. Länsstyrelsen 
beslutar om tillstånd inom tillståndspliktig zon. 

o Området närmast en väg omfattas normalt av en säkerhetszon. Trafikverket 
tillhandahåller vägledning om vilket säkerhetsavstånd som gäller vid vilka 
sorters vägar. Säkerhetszonens bredd varierar mellan 2 till 11 meter, beroende 
på vägens utformning, hastighetsbegränsning och dess mängd trafikflöde. 
Trafikverket som beslutar om åtgärder inom dessa zoner. 

o På väg 11 och väg 13 transporteras farligt gods. Vid planering av ny bebyggelse 
inom ca 150 m från dessa vägar bör en riskanalys tas fram och eventuellt också 
riskreducerande åtgärder vidtas. Exakt avstånd för behov av riskanalys beror 
på vilken typ av bebyggelse som planeras. Samråd med Trafikverket ska ske. 

Det finns en vattentäkt i närheten av väg 11 i Röddinge som inte har något 

vattenskyddsområde ännu, men som bör skyddas av Trafikverket  vid 
ombyggnad. 

 Miljö och klimat:  
o Kommunen arbetar för en bussfil längs del av väg 13. 

 Identitet och kulturmiljö:  
o Sakkunnig inom kulturmiljöfrågor ska konsulteras. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Trafikverket 
Tidshorisont: 2020-2040 
Konsekvenser:   

 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat:  

o + bättre kollektivtrafik 
o - risk för ökad biltrafik 

 Ekosystemtjänster: - 
 Långsiktig resursplanering:  

o + bättre kollektivtrafik 
o - risk för ökad biltrafik 

 Attraktivitet och investeringsvilja: + 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Väg 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer:  

 Hälsa och säkerhet:  
o Byggnadsfritt avstånd på tolv meter från allmän väg gäller utanför detaljplan 

och för objekt som inte kräver bygglov. I övrigt gäller 12 - 50 m beroende på 
väg och vad som ska byggas. Samråd med Trafikverket ska ske. Länsstyrelsen 
beslutar om tillstånd inom tillståndspliktig zon. 

o Området närmast en väg omfattas normalt av en säkerhetszon. Trafikverket 
tillhandahåller vägledning om vilket säkerhetsavstånd som gäller vid vilka 
sorters vägar. Säkerhetszonens bredd varierar mellan 2 till 11 meter, beroende 
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på vägens utformning, hastighetsbegränsning och dess mängd trafikflöde. 
Trafikverket som beslutar om åtgärder inom dessa zoner. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Trafikverket 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:   
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
Färg/Symbol: För att se samtliga vägar, använd bakgrundskarta från Lantmäteriet eller dylikt. 

Större vägar är utmärkta på markanvändningskartan med symbolen  

 
 
Övergripande intresse: Järnvägsreservat 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer:  

 Hälsa och säkerhet:  
o Inom järnvägsreservatet medges ingen ny bostadsbebyggelse. Tillbyggnader 

och komplementbyggnader får uppföras. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Framtida riksintresse 
järnväg 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: - 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: - 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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Riktlinjer för tekniska anläggningar 
 
Överordnat intresse: Energiförsörjning 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer:  

 Hälsa och säkerhet:  
o Högspänningsledningar ger upphov till elektromagnetiska fält vilket kan 

medföra risker för människor. Fältstyrkan bör ej överstiga 0,2 mikroTesla vid 
bostäder, skolor o dyl. Vid planering av bebyggelse i närheten av 
högspänningsledningar bör försiktighetsprincipen tillämpas.  

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Lantmäteriet 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: -  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Energiproduktion 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer:  

 Hälsa och säkerhet:  
o Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten samt till 

Luftfartsverket och berörda flygplatser (inom 60 km från Malmö Airport, 
Kristianstad Airport respektive Ljungbyheds flygplats). 

 Miljö och klimat:  
o Vid planering av solcellsparker av den storlek som finns i Tågra behöver 

möjligheten att ansluta till en mottagningsstation utredas. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Tillstånd 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 

Färg/Symbol:  
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Riktlinjer för natur-, kultur-, rekreations- och 
produktionslandskap 
 
Samverkande intresse: Rekreation; nod 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: -  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Rekreation; nod, att utveckla 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Med rekreationsnod avses ett koncentrat av friluftsmöjligheter eller en utgångspunkt 
för friluftsliv. Området kan innehålla mountainbike-slinga, ridslinga, badplats, fiskemöjligheter, 
kanoting, fågeltorn, vindskydd, skidspår, motionsslinga etc. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: - 
Tidshorisont: 2020-2040 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: = 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Rekreation; led 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Region Skåne, Svenska 
kyrkan 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Rekreation; led, att utveckla 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: - 
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Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: "Tätortsnära natur i 
Skåne", Länsstyrelsen Skåne 
Tidshorisont: 2030-2040 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: = 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/symbol: (Sträckningen är ungefärlig)  

 
 
Samverkande intresse: Rekreation; ridslinga 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: - 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Kartunderlag från 
länsstyrelsens geodatatjänst 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: -  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Naturvård; RAMSAR-område 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området omfattas av Ramsarkonventionen på grund av dess speciella 
vattenförhållanden, viktiga vattenhushållande funktioner och/eller dess ekologiska, botaniska 
eller zoologiska betydelse. 
Områdets ekologiska karaktär får inte försämras. 
Markavvattningsförbud råder. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Naturvårdsverket 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 

436



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  215 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Samverkande intresse: Ostört område 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Områden där en naturlig ljud- och ljusmiljö dominerar. 
Inga nya större vägar, vindkraftverk eller andra kraftigt ljud- och/eller ljusgenererande 
verksamheter bör tillåtas. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Vidarebearbetning efter 
kartunderlag från länsstyrelsens geodatatjänst, områden =< 0.25 dB 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: + 
 Identitet och kulturmiljö: = 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Kulturmiljövård; mycket värdefull kulturmiljö 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området utgörs av en mycket värdefull kulturmiljö och det överordnade intresset är 
kulturmiljövård. En förutsättning för bevarande är bland annat ett bibehållet 
kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Kulturmiljövård och kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges mycket restriktivt med hänsyn till kulturmiljövärderna i 

området. För mer detaljerade riktlinjer se Riksintressen för kulturmiljövården i 
Sjöbo kommun, antagen av kommunfullmäktige xxx. Sakkunnig inom 
kulturmiljöfrågor ska konsulteras vid bygglovsförfrågningar. Eventuell ny 
bebyggelse ska också placeras på ett sådant sätt att den är förenlig med de 
areella näringarna i området. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för 
kulturmiljövården, "Riksintressen för kulturmiljövården i Sjöbo kommun", antagen av 
kommunfullmäktige xxx 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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Samverkande intresse: Kulturmiljövård; värdefull kulturmiljö 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området utgörs av en värdefull kulturmiljö och det överordnade intresset är 
kulturmiljövård. En förutsättning för bevarande är bland annat ett bibehållet 
kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Kulturmiljövård och kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till kulturmiljövärderna i 

området. För mer detaljerade riktlinjer se Riksintressen för kulturmiljövården i 
Sjöbo kommun, antagen av kommunfullmäktige xxx. Sakkunnig inom 
kulturmiljöfrågor ska konsulteras vid bygglovsförfrågningar. Eventuell ny 
bebyggelse ska också placeras på ett sådant sätt att den är förenlig med de 
areella näringarna i området. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för 
kulturmiljövården, "Riksintressen för kulturmiljövården i Sjöbo kommun", antagen av 
kommunfullmäktige xxx 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Samverkande intresse: Kulturmiljövård; sammanhängande kulturlandskap 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området utgörs av en värdefull kulturmiljö och det överordnade intresset är 
kulturmiljövård. En förutsättning för bevarande av kulturmiljövärdena i landskapet är bland 
annat ett bibehållet kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Kulturmiljövård och kulturmiljövårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till kulturmiljövärderna i 

området. Sakkunnig inom kulturmiljöfrågor ska konsulteras vid 
bygglovsförfrågningar. Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den 
placeras på ett sådant sätt att den är förenlig med de areella näringarna. Ett nytt 
hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en träddunge, en allé, 
eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg och bebyggelsemönster i 
området. 

o Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för bebyggelsen 
i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär planform, ett 
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sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, korta eller inga 
takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser samt skorstenen med 
fördel placerad i nock. 

o Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara att 
byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, taktegel av lera, 
takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller tegelröda betongpannor. 
Detta hindrar dock inte möjligheten till att sätta upp solpaneler. 

o Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över huvudbyggnaden. 
De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

o Ett nytt hus ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och avlopp. 
Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: "Kulturmiljöprogram för 
Skåne", Länsstyrelsen Skåne 2006, "Generella riktlinjer för nybyggnad utanför område med 
detaljplan eller områdesbestämmelser", antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Naturvård och rekreation; strandskyddsområde 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Området omfattas av strandskydd. 

 Ny bebyggelse:  
o I princip medges ingen ny bebyggelse. Ny bebyggelse prövas i en 

dispensansökan som hanteras av kommunen. Alla positiva beslut överprövas 
av länsstyrelsen. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Strandskydd 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser: - 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Naturvård  
Annat betydande intresse: 2) Produktion; jord- och skogsbruk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset är naturvård. En bibehållen jord- och 
skogsbruksförvaltning är en förutsättning för merparten av naturvärdena i området. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Naturvårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges mycket restriktivt med hänsyn till naturvärdena i 

området. Sakkunnig inom naturvårdsfrågor ska konsulteras vid 
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bygglovsförfrågningar. Inom områden som omfattas av landskapsbildsskydd 

får bland annat ingen ny bebyggelse uppföras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 

den är förenlig med de areella näringarna. Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
o Miljö och klimat:  

 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 
ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
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 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 
träddunge, en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Landskapsbildsskydd, 
Naturminne, Natura 2000, "Generella riktlinjer för nybyggnad utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser", antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Naturvård  
Annat betydande intresse: 2) Produktion; jord- och skogsbruk 3) Rekreation; friluftsliv 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset är naturvård. En bibehållen jord- och 
skogsbruksförvaltning är en förutsättning för merparten av naturvärdena i området. Området är 
också värdefullt för rekreation och friluftsliv, vilket möjliggörs tack vare allemansrätten. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Naturvårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges mycket restriktivt med hänsyn till naturvärdena i 

området. Sakkunnig inom naturvårdsfrågor ska konsulteras vid 
bygglovsförfrågningar. 

o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 
den är förenlig med de areella näringarna samt inte begränsar friluftslivet i 
området.  

o Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
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 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
o Miljö och klimat:  

 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 
ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 

träddunge, en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
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tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Landskapsbildsskydd, 
Naturminne, Natura 2000, Riksintresse för friluftslivet, Riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
"Generella riktlinjer för nybyggnad utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser", 
antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Produktion; jord- och skogsbruk 
Annat betydande intresse: 2) Naturvård 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset i området är jord- och skogsbruksproduktion. Området 
hyser många höga naturvärden, av stor vikt att bibehålla och utveckla. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Naturvårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till jord- och 

skogsbruksproduktionen samt naturvärdena i området. Sakkunnig inom 
naturvårdsfrågor ska konsulteras vid bygglovsförfrågningar. 

o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 
den är förenlig med de areella näringarna.  

o Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
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inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
o Miljö och klimat:  

 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 
ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 

träddunge, en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för naturvård, 
"Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun", antaget av kommunfullmäktige 
2016-08-09, "Generella riktlinjer för nybyggnad utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser", antagna av samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
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 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Produktion; jord- och skogsbruk 
Annat betydande intresse: 2) Naturvård 3) Rekreation; friluftsliv   
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset är jord- och skogsbruksproduktion. Området hyser många 
höga naturvärden, av stor vikt att bibehålla och utveckla. Området är också värdefullt för 
rekreation och friluftsliv, vilket möjliggörs tack vare allemansrätten. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Naturvårdsinriktat jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till jord- och 

skogsbruksproduktionen samt naturvärdena i området. Sakkunnig inom 
naturvårdsfrågor ska konsulteras vid bygglovsförfrågningar. 

o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 
den är förenlig med de areella näringarna samt inte begränsar friluftslivet i 
området.  

o Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
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o Miljö och klimat:  
 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 

ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändetas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 

träddunge, en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för naturvård, 
Riksintresse för friluftslivet, Riksintresse för det rörliga friluftslivet, "Grönstruktur- och 
naturvårdsprogram för Sjöbo kommun", antaget av kommunfullmäktige 2016-08-09, "Generella 
riktlinjer för nybyggnad utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser", antagna av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: + 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Produktion; jord- och skogsbruk 
Annat betydande intresse: 2) Rekreation; friluftsliv 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset är jord- och skogsbruksproduktion. Området är också 
värdefullt för rekreation och friluftsliv, vilket möjliggörs tack vare allemansrätten. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till jord- och 

skogsbruksproduktionen i området. 
o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 

den är förenlig med de areella näringarna samt inte begränsar friluftslivet i 
området.  

o Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
o Miljö och klimat:  

 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 
ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
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spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändertas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 

träddunge, en allé, eller en kulle, samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: Riksintresse för 
friluftslivet, Riksintresse för det rörliga friluftslivet, "Grönstruktur- och naturvårdsprogram för 
Sjöbo kommun", antaget av kommunfullmäktige 2016-08-09, "Generella riktlinjer för nybyggnad 
utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser", antagna av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: + 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: + 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Överordnat intresse: Produktion; jord- och skogsbruk 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Det överordnade intresset i området är jord- och skogsbruksproduktion. 

 Önskvärd förvaltning:  
o Jord- och skogsbruk. 

 Ny bebyggelse:  
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o Ny bebyggelse medges restriktivt med hänsyn till jord- och 
skogsbruksproduktionen i området. 

o Om det blir aktuellt med ny bebyggelse ska den placeras på ett sådant sätt att 
den är förenlig med de areella näringarna.  

o Följande ska också beaktas: 
o Hälsa och säkerhet:  

 Vattentäkt utan upprättat vattenskyddsområde kan finnas. 
Försiktighetsprincipen gäller i väntan på att föreskrifter upprättas.  

 Avloppsreningsverk med skyddsavstånd kan finnas. 
 Drivmedelsförsäljning med skyddsavstånd kan finnas. 
 Industri med skyddsavstånd kan finnas. 
 Föroreningar i mark kan finnas. 
 Tillståndspliktiga lantbruk som omfattas av skyddsavstånd kan finnas. 
 Området kan omfattas av biotopskydd. Vid åtgärder som riskerar att 

skada ett biotopskyddsområde måste möjligheten till dispens först 
prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

 Kan omfattas av lågpunkt- och/eller båtnadsområde. Vid 
nybyggnation eller utbyggnad av byggnader inom båtnadsområden är 
det viktigt att se till att avvattningen inte påverkas. Byggnation tillåts 
inte över täckdikningsledningar eller dräneringsledningar tillhörande 
dikningsföretaget. Ledningarna är ofta beskrivna i tillståndet och får 
inte flyttas utan omprövning. Hårdgjorda ytor ska begränsas. För de 
hårdgjorda ytor som måste anläggas krävs fördröjningsmagasin så att 
det vatten som avleds till dikningsföretagets diken eller 
dräneringsledningar inte överstiger en naturlig markavrinning. 

 Barnrättsperspektivet ska integreras i detaljplaner och beaktas vid 
bygglovsprövningar. Vid detaljplanering av områden som direkt eller 
indirekt berör barn ska en barnkonsekvensanalys genomföras och en 
barnkonsekvensbeskrivning tas fram. 

 Objekt högre än 20 m ska remitteras till Försvarsmakten. 
o Miljö och klimat:  

 Möjligheten till dricksvatten- och avloppsförsörjning ska undersökas, 
ny bebyggelse ska i första hand kopplas till kommunalt vatten och 
avlopp. Ligger fastigheten inom verksamhetsområde för dricksvatten 
är kommunen skyldig att upprätta anslutningspunkt för kommunalt 
dricksvatten. Ligger fastigheten utanför verksamhetsområde för 
dricksvatten ligger ansvaret hos fastighetsägaren. Ligger fastigheten 
inom verksamhetsområde för kommunalt spillvatten är kommunen 
skyldig att upprätta förbindelsepunkt. Inom ett verksamhetsområde 
tillåts inga enskilda avloppslösningar. Utanför verksamhetsområde för 
spillvatten ska i första hand möjligheten att ansluta till kommunens 
ledningsnät undersökas. 

 Dagvatten och dräneringsvatten från husgrunder ska omhändetas 
lokalt på den fastighet som ska bebyggas. 

 Vid detaljplanering ska planbestämmelse som anger andelen 
infiltrerbar mark och begränsar andel hårdgjord yta användas. 

 Hela kedjan av återvinning och avfallshantering ska integreras på ett 
tidigt stadium. 

 Hållbart byggande med väl genomtänkt utformning, klimatsmart 
teknik och byggmaterial med låg klimatpåverkan eftersträvas i all 
nyproduktion. 

o Identitet och kulturmiljö:  
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 Ett nytt hus ska ha stöd i landskapet, t.ex. av annan bebyggelse, en 
träddunge, en allé, eller en kulle samt ha en naturlig koppling till väg 
och bebyggelsemönster i området. 

 Ett nytt hus ska ha en volym och skala som är kännetecknande för 
bebyggelsen i området. Det kan vara att byggnaden ges en rektangulär 
planform, ett sadeltak med hög takresning mellan 38 och 45 grader, 
korta eller inga takutsprång, sparsamt med takkupor och frontespiser 
samt skorstenen med fördel placerad i nock. 

 Ett nytt hus ska ha material som förekommer i området. Det kan vara 
att byggnaden putsas, uppförs med tegel, trä med stående panel, 
taktegel av lera, takpapp, bandfalsad plåt (ej obehandlad zink) eller 
tegelröda betongpannor. Detta hindrar dock inte möjligheten till att 
sätta upp solpaneler. 

 Eventuella komplementbyggnader får inte dominera över 
huvudbyggnaden. De kan utföras i puts, tegel eller trä. 

Underliggande kartläggning och grund för intresseprioritering: "Generella riktlinjer för 
nybyggnad utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser", antagna av 
samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-12 
Tidshorisont: - 
Konsekvenser:  

 Hälsa och säkerhet: = 
 Identitet och kulturmiljö: + 
 Landskap för rekreation: = 
 Miljö och klimat: = 
 Ekosystemtjänster: = 
 Långsiktig resursplanering: + 
 Attraktivitet och investeringsvilja: + 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 

450



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  229 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

  

451



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  230 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Vollsjö och Lövestad 
 

 

Gemensamma generella riktlinjer  

I Södra Mellanbygden finns en högre andel egenföretagare än i Vombsjösänkan, (läs mer 
under Förutsättningar), vilket har påverkat arbetet med markanvändningen i orterna Vollsjö 
och Lövestad. Här erbjuds en flexiblare markanvändning med möjlighet till bostad med 
tillhörande icke-störande verksamhet på lämpliga platser. Det ska finnas god tillgång till 
olika tomtstorlekar, för att tillmötesgå medborgares olika behov och önskemål.  

För de som vill bo och verka på samma adress, men inte avser bedriva en ytkrävande 
verksamhet, så är bokal ett alternativ, i de centrala delarna av båda byarna. En bokal ligger 
ofta vid huvudgatan/ett centralt stråk i byn, och har en lokal för en mindre verksamhet på 
bottenplan, gärna med skyltfönster utåt gatan, och en boendedel på övre plan och/eller 
bakom verksamhetslokalen. 

Vidare ger översiktsplanen goda förutsättningar för att bättre kunna förse båda orterna med 
ett brett utbud av boendetyper och boendeformer. Byns invånare, t.ex. unga eller äldre, 
ska inte behöva flytta till centralorten enkom för att det inte finns t.ex. mindre lägenheter att 
hyra eller små bostadsrätter/radhus att köpa i respektive ort. Med detta förslag till 
markanvändning, vill kommunen underlätta för människor i alla åldrar att antingen kunna 
stanna kvar och/eller att flytta runt inom Sjöbo kommun, genom att tillhandahålla ett jämnt 
utbud av olika bostadstyper överallt.  
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I samband med detaljplanering av nya utbyggnadsområden och förtätningar i Lövestad och 
Vollsjö, är det viktigt att i ett tidigt skede undersöka VA-anslutningar och 
försörjningskapacitet till den nya bebyggelsen. 

I all nyproduktion främjar Sjöbo kommun hållbart byggande, genom att uppmuntra till 
nya och innovativa lösningar inom byggandet. Miljösmart boende med väl genomtänkt 
utformning, god design, ny teknik och klimatsmarta byggmaterialval, eftersträvas.  

Byggnadsbeståndet i Vollsjö och Lövestad är äldre än byggnadsbeståndet i Sjöbo tätort och i 
Blentarp (läs mer under Förutsättningar). De äldsta byggnaderna i Vollsjö och Lövestad är 
också oftast i bättre bevarat originalskick. Därför rekommenderas att en 
kulturmiljöhistorisk inventering av båda dessa byar görs. Båda byarna är redan, i sin 
helhet tillsammans med den gamla banvallen, karterade i det regionala 
kulturmiljöprogrammet. I markanvändningskartorna till de båda byarna har ett 
kulturhistoriskt värdefullt stråk markerats ut i respektive by. Dessa stråk är dragna runt de 
centrala delarna av byn, längs huvudgatan och ut längs rekreationsstråket "den gamla 
banvallen". Det är här flest människor rör sig, i hjärtat av byn, och det är därför här som det 
bedömts som absolut viktigast att respektera den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska 
karaktär vid framtida bygglovgivning, ombyggnation och renovering på fasad och tak, till 
dess att ett mer omfattande nytt bevarandeprogram är framtaget. 

 

Vollsjö 
 

Generella riktlinjer 
   
Effektivisera användandet av redan exploaterad, central mark. 
  
Komplettera bostadsbebyggelsen med boendetyper som det inte finns mycket av idag: små 
flerbostadshus och radhus. Planberedskapen för småhustomter anses vara god.  
  
Kartlägg och skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader: 

 Förslagsvis upprätta en ny bevarandeplan för Vollsjö 
  
Utveckla kommunikationerna till Sjöbo och mellan byarna: 

 Verka för att anlägga fler cykelvägar, med en första etapp från torget i Vollsjö, 
genom tätorten till Vollsjö by, och därefter mellan Vollsjö och Sjöbo tätort 

 Vissa sträckor av den gamla banvallen används idag som ett befintligt gång- och 
rekreationsstråk. Detta stråk får gärna förstärkas genom orten och i dess ytterkanter  

 Verka för att förbättra kollektivtrafikförbindelserna med främst Sjöbo tätort 

 Busshållplatserna är viktiga kommunikationsnoder i byn, och hänsyn ska tas till 
dessa så att erforderliga ytor för kollektivtrafiken inte inskränks vid framtida 
planering  

  
Utveckla nya gångvägar längsmed Vollsjö-ån, samt mellan ”Gröningen” och banvallen i öst. 
Detta skulle skapa ett större sammanhängande promenadstråk och stärka kopplingen till 
naturen.  
  
Tillgängliggör och länka samman blå- och grönstruktur: 
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 Förstärk naturupplevelsen kring Vollsjö-ån genom att tillgängliggöra ån i större 
utsträckning, och länka samman de olika platserna genom ett rekreationsstråk 

 Plantera nya träd vid en framtida upprustning av torget i Vollsjö 

 Plantera en allé mellan torget och ”Gröningen”, vilket kan skapa ett lummigt och 
småskaligt gaturum samtidigt som hastigheten på trafiken troligtvis skulle sänkas 

 I det fall industrimarken vid gamla spårområdet i framtiden omvandlas till bostäder, 
så finns goda möjligheter att integrera en grön koppling som binder samman de 
båda delarna av banvallen 

  
Rusta upp och aktivera Vollsjös viktiga mötesplatser: 

 Försköna torget med punktinsatser och ge det ett bredare användningsområde med 
utökade vistelseytor  

 Utveckla Gröningen ytterligare, och ev. göra platsen till en del av ett längre 
rekreations- och aktivitetsstråk 

 Idrottsplatsen är en viktig plats för bygdens föreningsliv med en omfattande 
ungdomsverksamhet, varför denna plats också bör prioriteras när satsningar ska 
göras på orten 
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Markanvändningskarta 
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Områdesspecifika riktlinjer: Befintlig användning 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Bostäder - enbostadshus 
Annat betydande intresse: Enligt kartan berörda områden inom kulturhistoriskt värdefullt 
stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för enbostadshus 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Bostäder - flerbostadshus 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Äldreboende 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Annat betydande intresse: - 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak är att föredra. Tegel-, trä-, eller putsfasad 
rekommenderas.  
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för äldreboende (s. k. Område för 
allmänt ändamål) 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Centrum 
Överordnat intresse: Centrumfunktion 
Annat betydande intresse: Kulturhistoriskt värdefulla stråk, Mötesplats 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid nyttjande av byggnad för bokal-ändamål, föredras bostad på övre plan eller 
bakre del av byggnaden, och lokalen i bottenvåning med öppen frontsida mot gata. Vid 
renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den befintliga 
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omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. Tegel-, trä-, eller 
putsfasad rekommenderas. Torget är en viktig mötesplats i byn och hänsyn ska tas till detta 
vid framtida planering. Eventuella punktinsatser i Vollsjö förläggs, i ett första skede, med 
fördel till torget. 
Pågående användning: Området används idag till centrumändamål och bostäder. 
Befintligt detaljplanelagd mark huvudsakligen för affärsändamål (fr 1948). Detta motsvaras 
av planbestämmelserna BH efter 1949, vilket innebär Bostäder/Handel, med möjlighet till 
samlingslokal eller hantverkslokal. Dagens motsvarighet till denna markanvändning är 
Centrum/Bostäder, dvs en bred markanvändning såsom bostäder, bokaler, handel, 
samlingslokaler, hantverk, mindre verksamheter m.m. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Skola 
Överordnat intresse: Skola och förskola 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak är att föredra. Tegel-, trä-, eller putsfasad 
rekommenderas.  
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för allmänt ändamål (motsvaras 
idag bl. a. markanvändningen skola och förskola) 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Annat samhällsviktigt ändamål 
Överordnat intresse: Samhällsviktigt ändamål  
Annat betydande intresse: Ibland även av kulturhistoriskt värdefull betydelse 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Den gamla brandstationen är en kulturhistoriskt värdefull byggnad och omfattas 
av dokumentet ”Bevarandevärda kulturmiljöer inom Sjöbo kommun” från 1993. Varsam 
renovering med hänsyn tagen till tidstypisk utformning rekommenderas. 
Pågående användning: Den gamla brandstationen samt samlings-/evenemangslokalen 
Ågården är befintligt detaljplanelagd för allmänt ändamål. Sporthallen vid skolan är planlagt 
för idrott. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Besöksanläggning 
Överordnat intresse: Besöksanläggning 
Annat betydande intresse: Mötesplats 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
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Riktlinjer: Beakta att idrottsplatsen är en viktig samlingsplats/mötesplats i byn, med en 
mångfunktionell karaktär. Denna flexibilitet i användningen, inklusive den stora öppna ytan, 
måste respekteras i den framtida hanteringen av området 
Pågående användning: Idrottsplatsen är inte detaljplanelagd, men ligger på kommunägd 
mark 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Verksamhet 
Överordnat intresse: Verksamhet/icke störande småindustri 
Annat betydande intresse: Kontor, Handel 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Dagvattenhanteringen inom området bör ses över 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för industriändamål 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Parkering 
Överordnat intresse: Parkering 
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Välanvänd parkeringsyta i norr för besökare till naturområde eller idrottsplats. 
Viktig personal- och besöksparkering för skolan. Personal- och besöksparkering i anslutning 
till äldreboendet i söder. Hänsyn ska tas till dessa befintliga parkeringsytor så att erforderlig 
yta inte inskränks vid framtida planering i området. Platserna bör kompletteras med fler och 
väderskyddade cykelparkeringar. 
Pågående användning: Befintligt hårdgjorda ytor, förutom den norra parkeringen som är 
grus. Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder (vid skolan), och som gatumark och 
parkmark vid äldreboendet. Parkeringen i norr är kommunägd mark och ligger utanför 
detaljplanelagt område.  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
  

Områdesspecifika riktlinjer: Ny/förändrad användning 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för bostäder/enbostadshus  
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område främst för småhustomter. 1,5-planhus lämpligt. Varierande 
tomtstorlekar kommer att erbjudas. Undvik stora schaktningar vid exploatering. 
Tomtstorlek enligt detaljplan ska följas. Inköp av två fastigheter innebär ej dubbel 
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exploateringsgrad. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. Vid detaljplanering 
av och bygglovhantering i utbyggnadsområdet, ska hänsyn tas till eventuella risker för ras, 
skred eller erosion, i samband med närheten till Vollsjö å.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder – 
enbostadshus. Marken ej exploaterad idag. Detaljplaneändring krävs, omstrukturering av 
tomterna och ändrad trafikmatning. Befintliga detaljplaneområdet för bostäder halveras, 
p.g.a. upphävande av den östra delen av befintlig detaljplan, med hänsyn till lågpunkt/högt 
vattenstånd/anläggande av klimatanpassningsområde.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, gata, uppfarter, 

takytor m.m. 
o Björkdungen på kullen sparas så mycket som möjligt med funktionen 

trädridå/vindfångare/vattenreglerare/svalka och rekreation. 

 Sociala:  
o Det framtida utbyggnadsområdet har goda rekreationsmöjligheter med dess 

geografiska läge nära Vollsjö å, vilket bör ge goda konsekvenser för 
folkhälsan. 

 Barn:  
o Utbyggnadsområdet ligger lugnt och tryggt placerat, med stora lekytor 

alldeles nära, i form av rekreationsstråket längs med ån.  
o GC-stråken till det nya området behöver förbättras för att öka utsikterna 

för säkra skolvägar. 
o Gröningen med dess lekplats, samt busshållplatsen, är inom bra gång- och 

cykelavstånd för barn och unga. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs. Kommunägd mark vilket innebär en framtida 

kostnad för ny detaljplan för Sjöbo kommun.  
o Vid utbyggnad av området behövs gator och gatubelysning, vilket innebär 

en kostnad för huvudmannen/Sjöbo kommun. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Förtätning flerbostäder/radhus  
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med radhus alternativt små flerbostadshus. 
Maximalt två våningar. Passande fasadmaterial tegel, puts eller trä. Ej platta tak. Undvik 
stora schaktningar vid exploatering. Vid bygglovgivning ska byggnationen anpassa sig efter 
de rådande nivåskillnaderna och anpassa sig efter tomtens förutsättningar. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. I det norra förtätningsområdet väster 
om skolan, så ska möjligheten till samutnyttjande av den befintliga parkeringen utredas – 
skola dag/boende natt. 
Tidshorisont: 2020 – 2030 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken ej exploaterad, båda ytorna är vid den 
här översiktsplanens upprättande gräsytor. Det norra förtätningsområdet vid skolan är 
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planlagt som park eller plantering, så detaljplaneändring krävs för att möjliggöra bostäder 
här. Det södra förtätningssområdet berörs idag av två olika detaljplaner. Två tredjedelar av 
området är befintligt detaljplanelagd mark för bostäder, fristående eller kopplade, max 1 vån. 
Den översta delen av området är planlagd för bostadsändamål max 2 vån., men har en stor 
andel prickmark som gör byggrätten snäv och svår att bebygga. För att kunna nyttja det 
södra förtätningsområdets fulla potential rekommenderas att en ny detaljplan upprättas. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering; infart/uppfart, 

takyta m.m.  
o Den naturliga lutningen på tomterna, och hur de ligger i landskapet, ska 

respekteras vid utformningen av de nya byggnaderna. På detta sätt minskar 
vi miljökonsekvenser såsom stora schaktningar och stora synliga ingrepp i 
närlandskapet. 

o Förtätningsområdenas placering med närheten till skola, ger positiva 
miljökonsekvenser i form av minskat trafikarbete, (bil behövs ej vid 
hämtning/lämning). 

 Sociala:  
o Ökad trygghetskänsla om bebyggelsen i kvarteret fylls på, ger medborgarna 

ett större val av olika boendetyper, skapar en mer varierad demografi i 
området.  

 Barn:  
o Förtätningsområdena ligger centralt placerade, med förskola och skola i 

deras omedelbara närhet, vilket ger en positiv social konsekvens i att 
skolvägarna för barnen blir korta och säkra. 

o Båda områdena har lek- och vistelseytor i närheten, i form av skolan, 
klimatanpassningsområdet (parkmark), och i söder Gröningen med dess 
lekplats. 

o Busshållplatser är inom bra gång- och cykelavstånd för barn och unga. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändringar behövs. Det norra förtätningsområdet är kommunägd 

mark vilket innebär en framtida kostnad för ny detaljplan för Sjöbo 
kommun.  

o Vid utbyggnad av området behövs inga bilgator, utan den befintliga 
infrastrukturen kan användas, vilket endast innebär små kostnader för 
huvudmannen/Sjöbo kommun.  

o Det södra området är redan idag planlagt för bostäder, men byggrätten är 
fragmenterad. Marken är privatägd. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för flerbostäder/radhus 
Annat betydande intresse: Rekreationsstråk och del av Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med små flerbostadshus och radhus. Maximalt 
två våningar. Passande fasadmaterial tegel, puts eller trä. Om platta tak eller liten taklutning, 
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ska taken vara vegetationsklädda. Redan hårdgjord mark. Markprover måste tas i samband 
med detaljplan. Sanering kan behövas. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. 
Rakt genom utbyggnadsområdet går den gamla spårdragningen av järnvägen, som ska 
förstärkas som ett rekreations- och gångstråk genom hela Vollsjö. Den gamla banvallen är 
inkluderad i den nationella karteringen av s.k. Särskilt värdefull kulturmiljö, och inkluderas 
även av denna översiktsplans s.k. Kulturhistoriskt värdefullt stråk. 
Tidshorisont: 2030 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken är exploaterad och till större delen 
hårdgjord. Utbyggnadsområdet är befintligt detaljplanelagt för ”Industri som ej är störande 
för omgivningen” och ”Småindustri och hantverk som ej är störande för omgivningen”. 
Detaljplaneändring behövs för att möjliggöra byggnation av bostäder och allmän platsmark 
(rekreationsstråket).  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Minskad andel hårdgjord yta i samband med ändrad markanvändning från 

industri till bostäder och allmän platsmark. 

 Sociala:  
o Ökad trygghetskänsla om bebyggelsen i kvarteret fylls på, ger medborgarna 

ett större val av olika boendetyper, skapar en mer varierad demografi i 
området.  

o Utbyggnadsområdet ligger förhållandevis nära skola, vilket ger en positiv 
social konsekvens i att skolvägarna för barnen blir korta och säkra. 

o Positiva konsekvenser för folkhälsan i form av ökade 
rekreationsmöjligheter, om gamla banvallen-stråket genom 
utbyggnadsområdet förstärks.  

 Barn:  
o Utbyggnadsområdet ligger i sydöstra delen av byn, med förskola och skola i 

dess närhet, som kan nås utan att passera en stor väg. Detta ger en positiv 
konsekvens i att skolvägarna för barnen blir korta och säkra.  

o Kultur, lek- och vistelsesytor finns i närheten i form av Piratenmuséet och 
Gröningen med dess lekplats. För att komma hit måste dock en stor väg 
passeras. Övergången här bör med fördel ses över i samband med eventuell 
utbyggnad av området.  

o Busshållplats är inom bra gång- och cykelavstånd för barn och unga. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs för att genomföra förtätningen.  
o Vid utbyggnad av området behövs inga bilgator, utan den befintliga 

infrastrukturen kan användas, vilket endast innebär små kostnader för 
huvudmannen för gata, dvs. Sjöbo kommun. 

o Förstärkningen av rekreations-/gångstråket gamla banvallen, och att säkra 
denna som allmän platsmark, blir en kostnad för Sjöbo kommun. 

o Marken är privatägd.  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Nybyggnation LSS-boende  
Annat betydande intresse: - 
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Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med ett gruppboende - ett så kallat LSS-boende. 
Undvik stora schaktningar vid exploatering. Vid bygglovgivning ska byggnationen anpassa 
sig efter de rådande nivåskillnaderna, och anpassa sig efter tomtens förutsättningar. 
Byggnadens karaktär ska knyta an till den befintliga byggnationen i närområdet. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. Utbyggnadsområdet är placerat i 
anslutning till det befintliga äldreboendet, så att möjligheten till samutnyttjande av den 
befintliga restaurangen kan utredas. 
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken ej exploaterad, är idag en del gräsyta 
och en del beklädd med unga björkar. Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder, men 
detaljplaneändring rekommenderas för att tillskapa en bättre byggrätt. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, såsom uppfart 

och takyta. Den naturliga lutningen på tomten, hur den ligger på en höjd i 
landskapet, samt de befintliga träden, ska respekteras vid utformningen av 
den nya byggnaden. På detta sätt minskas miljökonsekvenser såsom stora 
schaktningar, nedhuggning av träd och stora synliga ingrepp i landskapet.  

 Sociala:  
o Utbyggnadsområdet ligger nära äldreboendet och befintliga bostäder, vilket 

ger en trygghetskänsla för de boende i gruppboendet. Närheten till 
rekreation vid Vollsjö å gynnar folkhälsan. 

 Barn:  
o Om LSS-boendet byggs här, så kanske en del av den befintliga unga 

björkskogen försvinner, vilket kan innebära att en naturligt skuggad plats 
för lek försvinner. Å andra sidan har miljön vid ån högre rekreations- och 
lekvärden än björkdungen, så den sammanlagda konsekvensen för barn och 
unga bedöms inte bli särskilt negativ. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring rekommenderas för att genomföra en byggnation av 

LSS. Kommunägd mark, vilket innebär en framtida kostnad för ny 
detaljplan för Sjöbo kommun. Kan dock med fördel samköras med 
detaljplanearbete för intilliggande småhusområde.  

o Vid utbyggnad av tomten behövs inga bilgator, utan den befintliga 
infrastrukturen kan användas, vilket endast innebär små kostnader för 
huvudmannen/Sjöbo kommun. GC-kommunikationen i närområdet får 
dock ses över. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för bostäder med tillhörande verksamhet 
Annat betydande intresse: Verksamhet 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med enbostadshus max 2 vån. i den norra delen, 
samt tillhörande verksamhet på den södra delen. Området fastighetsindelas med fördel med 
större avlånga tomter, där bostaden ligger i norr och har tillfart från Nygatan, medan 
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verksamhetsdelen trafikmatas från den mer småindustriartade Södergatan. Området har en 
höjdskillnad som gör denna uppdelning av bebyggelsen lämplig. På detta sätt blandas inte 
persontrafiken till bostäderna med den lite tyngre trafiken till verksamheterna. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Del av marken är hårdgjord och exploaterad, 
del är gräsbevuxen. Marken befintligt planlagd för industriändamål. Detaljplaneändring 
krävs för att möjliggöra även boende, och för att reglera de båda markanvändningarna inom 
området på ett bra sätt, med minimerad störningsrisk. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering av den södra 

verksamhetsdelen av området. Minskat trafikarbete när man kan bo och 
arbeta/ha sin verksamhet på samma adress. 

 Sociala:  
o Ökad valfrihet för byinvånare eller annan som vill ha bostad och icke 

störande verksamhet på samma tomt. 

 Barn:  
o Utbyggnadsområdet ligger relativt nära förskola och skola vilket ökar 

förutsättningarna för säkra skolvägar.  
o Blandningen av verksamhet och boende på samma tomt kan innebära 

risker för barn och unga som bor här. En väl genomtänkt detaljplan med 
god utformning av bebyggelsen blir därför av yttersta vikt här, och 
uppdelningen av de olika trafikslagen med tomternas föreslagna 
orientering, bedöms minska riskerna för negativa konsekvenser för barn 
och unga i området. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs för att möjliggöra även boende på platsen, då 

det idag är planlagt för J – industriändamål. Ungefär två tredjedelar av 
området är kommunägd mark. Kan därför innebära en framtida kostnad 
för ny detaljplan för Sjöbo kommun.  

o Vid utbyggnad av området behövs inga nya gator, utan infrastrukturen 
finns redan på plats. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Centrum 
Överordnat intresse: Förtätning centrum/bostäder  
Annat betydande intresse: Bostäder och Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med bokal-/er, max 2 vån. Bostad helst på övre 
plan eller bakre del av byggnaden, och lokal i bottenvåning med öppen frontsida mot gata. 
Vid bygglovgivning ska den nya byggnationen anpassa sig efter de omkringliggande 
byggnadernas karaktär. Passande fasadmaterial tegel, puts eller trä. Ej platta tak. Sadeltak 
eller mansardtak rekommenderas. Förtätningsområdet ligger inom Kulturhistoriskt 
värdefullt stråk. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
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Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken är hårdgjord men ej exploaterad. 
Tomten används för ÅVC. Befintligt detaljplanelagd mark för Bostäder/Handel, med 
möjlighet till samlingslokal eller hantverkslokal. Dessa planbestämmelser motsvarar dagens 
Centrum/Bostäder. Detaljplaneändring för att ändra markanvändningen behövs inte. Ev 
kan detaljplaneändring behövas för att utöka byggrätten eller ändra utformningen av den 
tänkta byggnationen, ifall det blir aktuellt med exploatering av tomten. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss minskad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, då den idag 

asfalterade tomten omdanas till boendemiljö med tillhörande lokal. 
o Minskat trafikarbete när man kan bo och arbeta på samma adress. 

 Sociala:  
o Ökad valfrihet för byinvånare eller annan som vill bygga nytt och ha bostad 

och liten affärsverksamhet/hantverk/lokal i samma byggnad. 

 Barn:  
o Förtätningsområdet ligger mycket centralt, med torget, service och 

busshållplats på bekvämt och säkert gångavstånd.  
o Förskola och skola ligger också nära, men en större väg måste passeras.  
o Det finns lek- och vistelseytor i närheten, i form av skolan, 

klimatanpassningsområdet (parkmark), och rekreationsstråket vid ån i 
väst/nordväst.  

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs inte för ändra den tillåtna markanvändningen på 

tomten. Tomten är kommunägd.  
o Vid en eventuell utbyggnad av tomten behövs inga nya gator, utan 

infrastrukturen finns redan på plats.  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Symbol/Färg:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Annan användning 
Överordnat intresse: Utvecklad rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell bebyggelse 
Annat betydande intresse: Viss del innefattas av Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig att utveckla 
Riktlinjer: Område viktigt som rekreationsyta i anslutning till omkringliggande bebyggelse 
såväl som för byn i stort. Del av ett sammanhängande viktigt grönstråk, både för människor 
och till viss del flora och fauna. Miljön längs med ån önskas göras mer tillgänglig för de 
boende i byn, att kunna användas som ett rekreationsstråk i ökad utsträckning. Banvallen 
avses även den stärkas som grönstråk, och till viss del gångstråk, genom byn. Den mest 
södra delen av rekreationsytan, ”Gröningen” med dess lekplats, och i förlängningen den 
grönyta som ligger i anslutning till äldreboendet, kan med fördel förstärkas med små 
punktinsatser. ”Gröningen” och dess förbindelse med gångstråket i västlig riktning, är en 
viktig mötesplats i byn.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken befintligt planlagd för allmän 
platsmark – park eller natur, till större delen. Den mest östra delen av gamla banvallen är 
idag planlagd som industri. 
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Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Positiva konsekvenser av att säkra och utveckla rekreationsstråken i byn, 

och att bevara de gröna inslagen i miljön medför positiva konsekvenser för 
flora och fauna i området. 

 Sociala:  
o Positiva sociala konsekvenser uppkommer vid naturliga möten i 

rekreationsstråken. Det ger även en positiv effekt på folkhälsan. 

 Barn:  
o Barn och unga behöver gott om ytor för lek och utevistelse, vilket ger 

positiva konsekvenser för både de fysiska såväl som de psykiska hälsotalen. 
Att stärka den gamla banvallen som ett rekreations- och gångstråk, 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och fungerar som säkra trafikseparerade 
kommunikationsstråk för barn och unga.  

 Ekonomiska:  
o I det fall kommunen skulle utveckla delar av rekreationsstråken i området, 

t.ex. göra stråket längs ån mer tillgängligt, eller göra punktinsatser i 
rekreationsområdet ”Gröningen”, så uppkommer en engångskostnad för 
investeringen, och eventuellt en ökad skötselkostnad över tid. Men marken 
är redan idag till större delen kommunägd, så skötseln av dessa ytor ligger 
redan på huvudmannen/kommunen. 

Anmärkning från Länsstyrelsen:  

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Klimatanpassning 
Överordnat intresse: Område för klimatanpassning 
Annat betydande intresse: I vissa fall även Rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell 
bebyggelse 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny (dvs. ny föreslagen markanvändning) 
Riktlinjer: Område olämpligt för exploatering p.g.a. naturlig lågpunkt, så vattenansamling 
sker vid mycket nederbörd. Säkrande av dessa områden fungerar i praktiken även som en 
back-up för omkringliggande fastigheters dagvattenomhändertagande, då vissa av 
klimatanpassningsområdena fungerar som naturliga dagvattendammar. Det norra området 
har en naturlig sänka centralt i området, som löper i öst-västlig riktning. Denna sänka kan 
med fördel planteras med träd, som har en stor uppsugande förmåga, och/eller tåliga växter, 
passande till just den platsens förutsättningar. Likaså i kanterna av vattenansamlingen i det 
södra området. Grönska har även en förskönande effekt i närmiljön. Det norra området, 
förutom just sänkan i mitten, kan även användas för rekreation, då det är en av få öppna 
gröna ytor tillgängliga i centrala Vollsjö. Trädplantering här hade kunnat bjuda på naturlig 
skugga vid rekreation.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken befintligt planlagd för 
allmänplatsmark – park (det norra klimatanpassningsområdet) och bostäder – enbostadshus 
(det södra området). Upphävande av del av befintlig detaljplan, behövs på det södra 
området. 
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Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Positiva konsekvenser av att klimatsäkra de naturliga lågpunkterna i byn, 

undviker framtida problem vid exploatering på olämplig sank mark. 
o En eventuell plantering av dessa områden får positiva miljökonsekvenser 

för artrikedomen och växt- och djurlivet i området.  

 Sociala:  
o En eventuell plantering av dessa områden kan bidra förskönande till 

närmiljön, och uppmuntra till att naturliga rekreationsstråk uppkommer i 
anslutning till klimatanpassningsområdena. 

 Barn:  
o Vissa av dessa klimatanpassningsområden kan bli intressanta miljöer för 

barn och unga att vistas i och leka/hänga vid. Eventuella trädplanteringar i 
anslutning till områdena, kommer att förse byns invånare med välbehövlig 
skugga i generationer framåt, något som är särskilt viktigt för de yngsta och 
de äldsta i vårt samhälle. 

 Ekonomiska:  
o Halva detaljplanen som möjliggör bostäder på det södra 

klimatanpassningsområdet behöver upphävas, vilket medför en kostnad för 
Sjöbo kommun då det är kommunägd mark. Planprocessen kan dock 
samköras med planändringen för det intilliggande utbyggnadsområdet för 
småhustomter, även det kommunägd mark.  

o Det norra klimatanpassningsområdet ligger på parkmark, vilket är 
passande. Om kommunen väljer att plantera delar av dessa 
klimatanpassningsområden så uppstår en kostnad för växter och själva 
utförandet. Medför även en framtida måttlig skötselkostnad.  

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Lövestad 
 

Generella riktlinjer 
 
Effektivisera användningen av redan exploaterad central mark. 
  
Komplettera bostadsbebyggelsen med boendetyper som det ej finns mycket av idag: små 
flerbostadshus, små lägenheter och radhus. Planberedskapen för småhustomter anses vara 
god. 
Vid detaljplanering och bygglovhantering ska hänsyn tas till Sjöbo kommuns radonprogram 
som antogs 2006, vilket innehåller rutiner för hantering av radon vid t ex nybyggnation.  
  
Kartlägg och skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer: 

 Förslag att upprätta en ny bevarandeplan för Lövestad 
  
Utveckla kommunikationer till Sjöbo och mellan byarna. Tonvikt på kommunikationen 
mellan Lövestad och Sjöbo tätort: 

 Verka för cykelväg Lövestad – Vanstad och vidare till Sjöbo tätort 

466



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  245 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

 Vissa sträckor av den gamla banvallen används idag som ett befintligt gång- och 
rekreationsstråk. Detta stråk får gärna förstärkas genom orten och i dess 
ytterkanter. 

 Verka för bättre kollektivtrafikförbindelser med Sjöbo tätort. 

 Busshållplatserna är viktiga kommunikationsnoder i byn, och hänsyn ska tas till 
dessa så att erforderliga ytor för kollektivtrafiken inte inskränks vid framtida 
planering  

  
Förstärk kopplingen till naturen genom portar ut i landskapet: 

 Arbeta med punktinsatser för att synliggöra de platser som fungerar som portar ut i 
naturen; t.ex. genom att hålla utblickar fria från igenväxning, anlägga en hälsostig 
eller skylta upp och informera om närheten till Lövestad åsar och Heinge 
strövområde 

 Anslutningen till den gamla banvallen i norra delen av Lövestad är idag gömd 
bakom parkeringar och vegetation. Här bör kopplingen mellan tätort och landskap 
förstärkas, genom att platsen omgestaltas, och med fördel binds samman med det 
grönstråk som marknadsplatsen är den del av 

  
Koncentrera nya funktioner till befintliga mötesplatser: 

 De befintliga viktiga mötesplatserna i Lövestad – marknadsplatsen, Östra Färsbadet 
och idrottsplatsen – ska behålla sin värdefulla funktion genom kontinuerligt 
underhåll och utveckling 

 Eventuella nya funktioner eller aktivitetsytor föreslås anläggas i anslutning till 
befintliga mötesplatser, eller som en del i ett aktivitetsstråk som kan binda samman 
dessa platser 
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Markanvändningskarta 
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Områdesspecifika riktlinjer: Befintlig användning 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Bostäder - enbostadshus 
Annat betydande intresse: Enligt kartan berörda områden inom kulturhistoriskt värdefullt 
stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för enbostadshus 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Bostäder 
Överordnat/övergripande intresse: Bostäder - flerbostadshus 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintligt 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Äldreboende 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak är att föredra. Tegel-, trä-, eller putsfasad 
rekommenderas.  
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för äldreboende (s k Allmänt 
ändamål) 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Centrum 
Överordnat intresse: Centrumfunktion 
Annat betydande intresse: Kulturhistoriskt värdefulla stråk, Mötesplats 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid nyttjande av byggnad för bokal-ändamål, föredras bostad på övre plan eller 
bakre del av byggnaden, och lokalen i bottenvåning med öppen frontsida mot gata. Vid 
renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den befintliga 
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omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak eller mansardtak är att föredra. Tegel-, trä-, eller 
putsfasad rekommenderas. Marknadsplatsen med dess lekplats och närmiljö är en viktig 
mötesplats i byn och hänsyn ska tas till detta vid framtida planering.   
Pågående användning: Området används idag till centrumändamål och viss del bostäder. 
Befintligt detaljplanelagd mark huvudsakligen för bostäder, handel, centrum, park, 
bostäder/handel/kontor och icke störande hantverk, samt område för bostads- och 
småindustriändamål.  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Skola 
Överordnat intresse: Skola och förskola 
Annat betydande intresse: - 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Vid renovering och ombyggnation ska hänsyn tas till utformningen av den 
befintliga omkringliggande bebyggelsen. Sadeltak är att föredra. Tegel-, trä-, eller putsfasad 
rekommenderas.  
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för allmänt ändamål och skola. 
”Allmänt ändamål” motsvarar idag bl a markanvändningen skola och förskola. 
Montessoriförskolan Tjädern ligger längs huvudgatan i byn och är planlagd för 
bostäder/förskola. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Annat samhällsviktigt ändamål 
Överordnat intresse: Samhällsviktigt ändamål  
Annat betydande intresse: kan även vara av Kulturhistoriskt värdefull betydelse 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: I det fall någon av dessa byggnader visar sig vara av kulturhistoriskt värdefull 
betydelse efter en sådan inventering, så ska renovering utföras varsamt med hänsyn tagen till 
tidstypisk utformning. Biografen OACY är med i Länsstyrelsens ”Kulturmiljö i Skåne”. 
Pågående användning: Kulturbyggnaden/samlingslokalen Kommungården är befintligt 
detaljplanelagd för Bostad/Samlingslokal/Handel/Livsmedelshantering. Brandstationen 
samt 30-tals byggnaden bredvid, den gamla biografen OACY, är planlagd för 
bostadsändamål.  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Besöksanläggning 
Överordnat intresse: Besöksanläggning 
Annat betydande intresse: Mötesplats 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
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Riktlinjer: Beakta att idrottsplatsen är en viktig samlingsplats/mötesplats för byn, med en 
mångfunktionell karaktär. Denna flexibilitet i användningen, inklusive den stora öppna ytan, 
måste respekteras i den framtida hanteringen av området. Likaså är Östra Färsbadet en 
populär och viktig mötesplats, sommartid 
Pågående användning: Idrottsplatsen samt Östra Färsbadet är inte detaljplanelagda, men 
ligger på kommunägd mark 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Verksamhet 
Överordnat intresse: Verksamhet/icke störande småindustri 
Annat betydande intresse: Kontor, Tillfällig vistelse 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Se över dagvattenhanteringen i området. 
Övriga befintliga verksamhetsområden i Lövestad, i nuläget planlagda för verksamhet/icke 
störande småindustri, finns givetvis kvar i norra delen av byn. Områdena föreslås dock i 
denna översiktsplan att breddas i sin användning till boende med tillhörande verksamhet, 
och de är därför innefattade i de skrafferade områdena på kartan, se längre ner i 
teckenförklaringen. Längst upp i de norra delarna av byn finns oexploaterad detaljplanelagd 
mark för handel och småindustri, som avses upphävas, respektive delvis planläggas om till 
tomt för ridhus. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bred verksamhet, innefattande 
ett flertal markanvändningar bl a: bostäder, tillfällig vistelse, äldrevård, vårdcentral och 
kontor. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Parkering 
Överordnat intresse: Parkering 
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 
Riktlinjer: Viktig parkeringsyta för verksamhetsutövare, boende och besökare till 
verksamheterna och bostäderna längs med huvudgatan i byn. Parkeringsytan bör 
kompletteras med fler och väderskyddade cykelparkeringar. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder. Parkeringsytor ingår i 
användningen bostadsändamål. Ytan används idag till parkering. 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
  
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse 
Underkategori: Begravningsplats 
Överordnat intresse: Begravningsplats 
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig 

471



        ÖVERSIKTSPLAN 2040  250 (278) 
 

 
 

 

  

 
 

Riktlinjer: Viktigt kommunikationsstråk längs med den befintliga kyrkogården, förbinder 
skolan med bostadsområde och resten av samhället. 
Pågående användning: Befintligt detaljplanelagd mark för begravningsändamål 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
  

  

Områdesspecifika riktlinjer: Ny/förändrad användning 

 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för bostäder/enbostadshus  
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område främst för småhustomter. 1,5-planhus lämpligt. Varierande 
tomtstorlekar kommer att erbjudas. Undvik stora schaktningar vid exploatering. 
Tomtstorlek enligt detaljplan ska följas. Inköp av två fastigheter innebär ej dubbel 
exploateringsgrad. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. 
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Befintligt detaljplanelagd mark för bostäder – 
främst enbostadshus. Marken är delvis exploaterad/bebyggd på områdena idag. 
Detaljplaneändringar krävs för omstrukturering av vissa av de kvarvarande tomterna samt ta 
bort onödig gatumark i befintliga detaljplaner. I båda de befintliga detaljplaneområdena för 
bostäder försvinner vissa oexploaterade tomter med hänsyn till lågpunkt/högt 
vattenstånd/anläggande av klimatanpassningsområde.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, gata, uppfarter, 

takytor mm.  

 Sociala:  
o Det södra utbyggnadsområdet har goda rekreationsmöjligheter med dess 

geografiska läge nära en liten lekskog och rekreations-/gångstråket längs 
gamla banvallen, vilket bör ge goda konsekvenser för folkhälsan.  

o Det norra området ligger närmare centrala delarna i Lövestad och 
uppmuntrar därmed till mestadels gång- och cykeltrafik ner till centrum, 
vilket ger positiva folkhälsoeffekter. 

 Barn:  
o Utbyggnadsområdena ligger lugnt och tryggt placerade, med stora lekytor 

alldeles nära, i form av marknadsplatsen med dess lekplats i centrala 
Lövestad, samt lekskogen och grönytorna vid rekreationstråket gamla 
banvallen.  

o GC-stråken till och i de nya områdena behöver ses över för att öka 
utsikterna för säkra skolvägar. 

o Busshållplatsen i centrum, är inom bra gång- och cykelavstånd för barn och 
unga.  

o Det södra utbyggnadsområdet ligger också nära skola och förskola, samt 
busshållplatsen vid skolan, men en större väg måste passeras. Denna 
övergång mellan skolan/förskolan och resten av samhället, bör ses över 
trafiksäkerhetsmässigt. 
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o Det norra förtätningsområdet ligger mycket nära en förskola, vilket är 
positivt.   

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs, i båda utbyggnadsområdena. Kommunägd 

mark så innebär en framtida kostnad för ny detaljplan för Sjöbo kommun.  
o Vid utbyggnad av området behövs en mindre andel gata och gatubelysning, 

vilket innebär en kostnad för huvudmannen/Sjöbo kommun, men större 
delen av infrastrukturen är redan på plats. 

o En trafiksäkring av gång- och cykelövergången mellan skolan och resten av 
samhället, medför en kostnad för Sjöbo kommun. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Förtätning flerbostäder/radhus  
Annat betydande intresse: -  
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med främst radhus. Området i söder, öster om 
gamla banvallen, är även lämpligt för små flerbostadshus. Maximalt två våningar. Undvik 
stora schaktningar vid exploatering. Vid bygglovgivning ska byggnationen anpassa sig efter 
de rådande nivåskillnaderna, och anpassa sig efter tomtens förutsättningar. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten.  
Tidshorisont: 2020 – 2030 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken ej exploaterad, alla ytorna är vid 
denna planens upprättande gräsytor. Förtätningsområdena är befintligt detaljplanelagda för 
bostäder – främst enbostadshus, förutom en liten del i det södra området väster om gamla 
banvallen, som idag är planlagd som natur, (natur i anslutning till bostadsbebyggelse.) 
Detaljplaneändring krävs för båda förtätningsområdena.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss andel ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, uppfarter, 

takytor mm.  
o Den naturliga lutningen på tomterna, och hur de ligger i landskapet, ska 

respekteras vid utformningen av de nya byggnaderna. På detta sätt minskar 
vi miljökonsekvenser såsom stora schaktningar och stora synliga ingrepp i 
närlandskapet.  

o Två av tre av områdenas placering, med närheten till skolan, ger positiva 
miljökonsekvenser i form av minskat trafikarbete, (bil behövs i mindre 
utsträckning vid hämtning/lämning). 

 Sociala:  
o Ökad trygghetskänsla om bebyggelsen i kvarteren fylls på, ger medborgarna 

ett större val av olika boendetyper, skapar en mer varierad demografi i 
området. 

 Barn:  
o Förtätningsområdena ligger lugnt och tryggt placerade, med stora lekytor 

alldeles nära, i form av marknadsplatsen med dess lekplats i centrala 
Lövestad, samt lekskogen och grönytorna vid rekreationstråket gamla 
banvallen.  
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o GC-stråken till och i de nya områdena behöver ses över för att öka 
utsikterna för säkra skolvägar. 

o Busshållplatsen i centrum, är inom bra gång- och cykelavstånd för barn och 
unga.  

o Det södra utbyggnadsområdet ligger också nära skola och förskola, samt 
busshållplatsen vid skolan, men en större väg måste passeras. Denna 
övergång mellan skolan/förskolan och resten av samhället, bör ses över 
trafiksäkerhetsmässigt. 

o Det norra förtätningsområdet ligger mycket nära en förskola, vilket är 
positivt. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändringar behövs. Kan dock med fördel samköras med 

detaljplanearbeten för intilliggande småhusområden. Marken ägs till större 
delen av Sjöbo kommun.  

o Vid utbyggnad av det norra området behövs inga bilgator, utan den 
befintliga infrastrukturen kan användas, vilket endast innebär små 
kostnader för huvudmannen/Sjöbo kommun. Det mest södra området 
behöver vid full exploatering en viss komplettering i gatustrukturen, vilket 
innebär en kostnad för huvudmannen Sjöbo kommun. 

o En trafiksäkring av gång- och cykelövergången mellan skolan och resten av 
samhället, medför en kostnad för Sjöbo kommun. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för flerbostäder/radhus 
Annat betydande intresse: Rekreationsstråk och del av Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med små flerbostadshus och radhus. Maximalt 
två våningar. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. Längs med det södra 
utbyggnadsområdet går den gamla spårdragningen av järnvägen, som fungerar som ett 
rekreations- och gångstråk genom hela Lövestad. Den gamla banvallen är inkluderad i den 
nationella karteringen av Kulturhistoriskt värdefull miljö, och inkluderas även av denna 
översiktsplans Kulturhistoriskt värdefullt stråk. 
Tidshorisont: 2030 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken är oexploaterad och gräsbevuxen. 
Utbyggnadsområdena är befintligt detaljplanelagda för bostäder, främst enbostadshus. 
Detaljplaneändring krävs för att möjliggöra byggnation av radhus och flerbostäder.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss andel ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering, uppfarter, 

takytor mm.  
o Den naturliga lutningen på tomterna, och hur de ligger i landskapet, ska 

respekteras vid utformningen av de nya byggnaderna. 

 Sociala:  
o Ökad trygghetskänsla om bebyggelsen i kvarteret fylls på, ger medborgarna 

ett större val av olika boendetyper, skapar en mer varierad demografi i 
området.  
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 Barn:  
o Utbyggnadsområdena ligger lugnt och tryggt placerade, med stora lekytor 

alldeles nära, i form av marknadsplatsen med dess lekplats i centrala 
Lövestad, samt lekskogen och grönytorna vid rekreationstråket gamla 
banvallen.  

o De nya områdenas påkoppling till de befintliga GC-stråken behöver ses 
över, för att öka utsikterna för säkra skolvägar.  

o Busshållplatsen i centrum, är inom bra gång- och cykelavstånd för barn och 
unga.  

o Det södra utbyggnadsområdet ligger också nära skola och förskola, samt 
busshållplatsen vid skolan, men en större väg måste passeras. Denna 
övergång mellan skolan/förskolan och resten av samhället, bör ses över 
trafiksäkerhetsmässigt. 

o Det norra förtätningsområdet ligger mycket nära en förskola, vilket är 
positivt. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändringar behövs för att genomföra förtätningen. Kommunägd 

mark, så planarbeten medför en kostnad för Sjöbo kommun. 
o Vid utbyggnad av områdena behövs inga bilgator, utan den befintliga 

infrastrukturen kan användas, vilket endast innebär små kostnader för 
huvudmannen för gata/Sjöbo kommun.  

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Bostäder 
Överordnat intresse: Utbyggnadsområde för bostäder med tillhörande verksamhet 
Annat betydande intresse: Verksamhet 
Avsikt (Befintlig/Ny): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med enbostadshus max 2 vån samt tillhörande 
icke-störande verksamhet. Området har inga större nivåskillnader så lämpar sig även för 
större tomter. Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken befintligt planlagd för 
småindustriändamål, och det västra området är redan idag planlagt för bostäder och icke 
störande småindustri. Detaljplaneändring krävs för att möjliggöra även boende (i de östra 
områdena), och för att reglera de båda markanvändningarna inom området på ett bra sätt, 
med minimerad störningsrisk. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering av området.  
o Minskat trafikarbete när man kan bo och arbeta/ha sin verksamhet på 

samma adress. 

 Sociala:  
o Ökad valfrihet för byinvånare eller annan som vill ha bostad och icke 

störande verksamhet på samma tomt. 

 Barn:  
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o Utbyggnadsområdet ligger relativt nära förskola och har direkt anslutning 
till rekreationsstråket/GC-stråket gamla banvallen, vilket ökar 
förutsättningarna för säkra skolvägar. 

o Blandningen av verksamhet och boende på samma tomt kan innebära 
risker för barn och unga som bor här. En väl genomtänkt detaljplan med 
god utformning av bebyggelsen blir därför av yttersta vikt här. 
Byggnadernas funktionsindelning i kombination med tomternas orientering 
och tydliga disponering, bedöms minska riskerna för negativa konsekvenser 
för barn och unga i området. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs för att möjliggöra även boende på platsen, då 

det idag till större delen är planlagt för småindustriändamål. Västra delarna 
är kommunägd mark, och de östra är i privat ägo. Den kommunägda delen 
är redan planlagd för bostad och verksamhet. Vid eventuell 
detaljplaneändring av de östra områdena, så medför detta en kostnad för de 
enskilda fastighetsägarna.  

o Vid utbyggnad av området behövs inga nya gator, utan infrastrukturen 
finns redan på plats.  

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Centrum 
Överordnat intresse: Förtätning centrum/bostäder 
Annat betydande intresse: Bostäder och Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för förtätning med bokaler längs med huvudgatan, max två 
vån. Bostad helst på övre plan eller bakre del av byggnaden, och lokal i bottenvåning med 
öppen frontsida mot gata. Hela utbyggnadsområdet ges en bred användning med 
centrumfunktion, bostäder och möjlighet till korsande allmänt gångstråk genom området, 
för att binda samman och öppna upp detta centrala område i Lövestad centrum. Vid 
bygglovgivning ska den nya byggnationen anpassa sig efter bybyggnationens karaktär. 
Förtätningsområdet ligger inom kulturhistoriskt värdefullt stråk. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten. Markprover ska tas i samband med 
detaljplaneläggning. Sanering kommer att behövas vid framtida exploatering av området. 
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken redan exploaterad och hårdgjord. 
Befintlig bensinmack på den norra fastigheten. Befintligt detaljplanelagd mark för handel 
och bostadsändamål. Detaljplaneändring krävs för att möjliggöra centrumändamål, samt för 
att möjliggöra boende på den övre delen av området.  
Området norr om huvudgatan är planlagt för småindustri, även här behövs en planändring 
till centrumändamål. Men denna planändring kan ingå i detaljplanearbetet för 
utbyggnadsområdet ”bostäder med tillhörande verksamhet”. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Ändrad användning hade inneburit mindre andel hårdgjord yta jämfört 

med idag.  
o Minskat trafikarbete när det erbjuds ökade möjligheter att bo och arbeta på 

samma plats. 
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 Sociala:  
o Området utgör idag en visuell och fysisk barriär mitt i byn, och hade vid en 

integrering i bystrukturen gett positiva sociala konsekvenser i form av ökad 
trygghetskänsla och genomströmning/rörelsefrihet (det befintliga planket 
försvinner).  

o Ökad valfrihet för byinvånare eller annan som vill bygga nytt och ha bostad 
och liten affärsverksamhet/hantverk/lokal i samma byggnad. 

 Barn:  
o Förtätningsområdet ligger mycket centralt beläget mellan huvudgatan och 

GC-stråket gamla banvallen, med service och busshållplats på bekvämt och 
säkert gångavstånd.  

o Förskola ligger också nära, men till skola måste en större väg passeras i 
södra delarna av Lövestad. 

o Det finns lek- och vistelseytor alldeles invid förtätningsområdet, i form av 
marknadsplatsen med dess lekplats. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs för att möjliggöra utbyggnaden. Marken är i 

privat ägo, så eventuell detaljplanekostnad blir en kostnad för 
fastighetsägaren.  

o Vid utbyggnad av området behövs inga nya bilgator, utan infrastrukturen 
finns redan på plats. 

o En gångkoppling tvärs området hade med fördel planlagts som allmän 
platsmark, vilket då medför en anläggnings- samt framtida skötselkostnad 
för kommunen. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Verksamhet 
Överordnat intresse: Tomt för ridhus 
Annat betydande intresse: Verksamhet 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område lämpligt för etablering av ridhus. Skyddsavstånd mellan hästverksamhet 
och närmaste boende-/verksamhetsområde ska beaktas. Närheten till Kommungården ses 
som en positiv möjlighet till eventuellt samutnyttjande av samlingslokal och parkeringsyta. 
Dagvattenomhändertagande inom egna fastigheten.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken till större delen befintligt planlagd för 
småindustriändamål och handel. Detaljplaneändring krävs för att möjliggöra verksamheten 
ridhus inom hela eller delar av det på kartan markerade området.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Viss ökad andel hårdgjord yta i samband med exploatering av själva 

ridhuset, mest takytan.   

 Sociala:  
o Byggnationen av ett ridhus vore ett efterlängtat tillskott i vår hästkommun. 

Efterfrågan på en passande tomt har funnits ett tag. En nyetablering kan 
också komma att fungera stärkande på Lövestads identitet som by. 

 Barn:  
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o Många barn och unga i Sjöbo kommun har hästar och ridsport som sitt 
främsta intresse. Ett ridhus hade gett många positiva sociala konsekvenser 
för speciellt barn och unga, inte bara i Lövestad utan i stora delar av 
kommunen. Även de positiva folkhälsoeffekterna av en sådan satsning och 
byggnation, hade berört många. 

 Ekonomiska:  
o Detaljplaneändring behövs för att möjliggöra ridhus på platsen. 

Kommunägd mark så innebär en framtida kostnad för ny detaljplan för 
Sjöbo kommun.  

o Vid utbyggnad av området behövs inga nya gator, utan verksamheten 
trafikmatas från befintlig gatustruktur.  

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Annan användning 
Överordnat intresse: Utvecklad rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell bebyggelse 
Annat betydande intresse: viss del innefattas av Kulturhistoriskt värdefullt stråk 
Avsikt (Ny/Befintlig): Befintlig att utveckla 
Riktlinjer: Område viktigt som rekreationsyta i anslutning till omkringliggande bebyggelse 
såväl som för byn i stort. Del av ett sammanhängande viktigt grönstråk, både för 
människors rekreation och till viss del flora och fauna. Banvallen avses även den stärkas som 
grönstråk och gångstråk, genom byn. Den mest södra delen av rekreationsytan, som ligger i 
anslutning till utbyggnadsområdet för bostäder, kan med fördel förstärkas med en trädridå 
ut mot huvudvägen.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken befintligt planlagd för 
allmänplatsmark – park eller natur, till större delen.  
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Positiva konsekvenser av att säkra rekreationsstråken i byn, och att bevara 

de gröna inslagen i miljön medför positiva konsekvenser för flora och 
fauna i området. 

 Sociala:  
o Positiva sociala konsekvenser uppkommer vid naturliga möten i 

rekreationsstråken.  
o Positiv effekt på folkhälsan.  
o Lekplatsen och marknadsplatsen fyller en viktig funktion för den sociala 

samvaron i centrala Lövestad. 

 Barn:  
o Barn och unga behöver gott om ytor för lek och utevistelse, vilket ger 

positiva konsekvenser för både de fysiska såväl som de psykiska hälsotalen. 
Att stärka den gamla banvallen som ett rekreations- och gångstråk, 
uppmuntrar till fysisk aktivitet och fungerar som säkra trafikseparerade 
kommunikationsstråk för barn och unga. 

o Lekskogen i södra delarna av Lövestad är en viktig utemiljö för främst 
barn, och den säkras i denna översiktsplan som rekreationsyta.  

 Ekonomiska:  
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o I det fall kommunen skulle vilja utveckla delar av rekreationsstråken i 
området, t ex plantera träd längs med vägen i naturområdet vid 
utbyggnadsområdet i söder, så uppkommer en engångskostnad för 
insatsen, och en ökad skötselkostnad över tid. Men marken är redan idag 
till större delen kommunägd, så skötseln av dessa ytor ligger redan på 
huvudmannen/kommunen. 

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  

 
 
Kategori: Mångfunktionell bebyggelse           
Underkategori: Klimatanpassning 
Överordnat intresse: Område för klimatanpassning 
Annat betydande intresse: i vissa fall även Rekreationsyta i anslutning till mångfunktionell 
bebyggelse 
Avsikt (Ny/Befintlig): Ny 
Riktlinjer: Område olämpligt för exploatering pga naturlig lågpunkt, så vattenansamling 
sker vid mycket nederbörd. Ett av de markerade områdena är redan idag en befintlig 
dagvattendamm. Säkrande av dessa områden fungerar i praktiken även som en back-up för 
omkringliggande fastigheters dagvattenomhändertagande. Vissa av 
klimatanpassningsområdena, de mer centrala, kan med fördel planteras med träd, som har 
en stor uppsugande förmåga, och/eller tåliga växter, passande till just den platsens 
förutsättningar. Detta har även en förskönande effekt i närmiljön. Vid plantering av vissa av 
dessa vattenansamlingar, så kan spontana gångstråk och rekreationsytor i anslutning till 
dessa uppkomma. Trädplantering hade kunnat bjuda på naturlig skugga vid rekreation.  
Tidshorisont: 2020 – 2040 
Pågående/utvecklad/ändrad användning: Marken till stor del befintligt planlagd för 
bostäder. Men ytan är av förståeliga skäl inte exploaterad. Ändringar av befintliga 
detaljplaner krävs, men i samband med att man ändå gör om närliggande 
utbyggnadsområden för bostäder. 
Konsekvenser:  

 Miljö:  
o Positiva konsekvenser av att klimatsäkra de naturliga lågpunkterna i byn, 

undviker framtida problem vid exploatering på olämplig mark.  
o En eventuell plantering av dessa områden får positiva miljökonsekvenser 

för artrikedomen och växt- och djurlivet i området.  

 Sociala:  
o En eventuell plantering av dessa områden kan bidra förskönande till 

närmiljön, och uppmuntra till att naturliga rekreationsstråk uppkommer i 
anslutning till klimatanpassningsområdena 

 Barn:  
o Vissa av dessa klimatanpassningsområden kan bli intressanta miljöer för 

barn och unga att vistas i och leka/hänga vid. Eventuella trädplanteringar i 
anslutning till områdena, kommer att förse byns invånare med välbehövlig 
skugga i generationer framåt, något som är särskilt viktigt för de yngsta och 
de äldsta i vårt samhälle. 

 Ekonomiska:  
o Planprocesserna för att ändra bostadsändamål till klimatanpassningsområde 

kan samköras med planändringen för de intilliggande utbyggnadsområdena 
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för bostäder. Dessa detaljplaner blir till större delen en kostnad för 
huvudmannen Sjöbo kommun.  

o Om kommunen väljer att plantera delar av dessa 
klimatanpassningsområden så uppstår en kostnad för växter och plantering. 
Medför då även en framtida måttlig skötselkostnad.  

Anmärkning från Länsstyrelsen: 

Färg/Symbol:  
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VATTENANVÄNDNING 

 
Detta avsnitt anger riktlinjer för hållbar utveckling per ytvattenförekomst. 
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Namn: Borstbäcken 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp. 

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Djurrödsbäcken 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2030: 
o Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den kommunala 

vattentäkten i Heinge. 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Klingavälsån: Kävlingeån-Sövdesjön 
Riktlinjer för hållbar utveckling: 

 2020 - 2030: 
o Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för de kommunala 

vattentäkterna i Blentarp och Herreberga. 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar.  

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Klingavälsån: Snogeholmssjön-Källa 
Riktlinjer för hållbar utveckling: 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar.  

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen Skåne 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Klingavälsån: Sövdesjön-Snogeholmssjön 
Riktlinjer för hållbar utveckling: 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp. 

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar.  

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Kävlingeånån: Djurrödsbäcken-Källa (Vollsjöån) 
Riktlinjer för hållbar utveckling: 

 2020 – 2030: 
o Vattendialog med markägare och andra berörda i avrinningsområdet.  
o Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den kommunala 

vattentäkten i Klasaröd. 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

 2030-2040: 
o Rekreationsstråk.  

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser:  
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Kävlingeån: Tranåsbäcken-Djurrödsbäcken 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Kävlingeån: Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020-2030: 
o Vattendialog med markägare och andra berörda i avrinningsområdet.  
o Rekreationstråk Björkaån och del av Åsumsån (Sjöbo-Vombsjön). 
o Upprätta vattenskyddsområde och föreskrifter för den kommunala 

vattentäkten i Vanstad. Omarbeta vattenskyddsområden och föreskrifter 
för de kommunala vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal. 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp. 

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

 2030-2040: 
o Rekreationsstråk del av Åsumsån och Tolångaån. 
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Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Tranåsbäcken 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 – 2030: 
o Vattendialog med markägare och andra berörda i Vanstadsbäckens 

avrinningsområde (biflöde till Tranåsbäcken) påbörjad 2019. Fokus på 
bevattning och åtgärder mot övergödning. Innehåll och konkreta åtgärder 
håller på att tas fram tillsammans med lantbrukarna.  

o LEVA-projekt (Lokalt Engagemang för VAtten) i Tranåsbäckens 
avrinningsområde påbörjat 2019. Nationellt pilotprojekt mot övergödning.  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Verkaån 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen Skåne 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Torpsbäcken 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 – 2030: 
o Omarbeta vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde i 

Bjärsjölagård om kommunen behåller vattentäkten, annars ska vattentäkt 
och vattenskyddsområde med föreskrifter avvecklas. 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Ellestadsjön 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Snogeholmssjön 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 

 
 
Namn: Sövdesjön 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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Namn: Vombsjön 
Kategori: Ytvattenförekomst och Teknisk anläggning  
Överordnat intresse: Vattenförsörjning 
Annat betydande intresse: Se underliggande lager 
Riktlinjer för hållbar utveckling:  

 2020-2030: 
o 2018 startades Fokus Vombsjön av Kävlingeåns vattenråd tillsammans med 

Sydvatten. De planerade åtgärderna inom Fokus Vombsjön syftar framför 
allt till att öka kunskap och samverkan i och kring Vombsjön och dess 
tillrinningsområde. 

o Omarbeta skyddsområde och föreskrifter för Vattenskyddsområde 
Vombsjön 

 2020 - 2040: 
o Lokalt omhändertagande av dagvatten vid detaljplanering. 
o Lokalisera ny sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig 

samhällsservice och medge ny spridd bebyggelse restriktivt. Bland annat för 
att minska andelen enskilda avlopp.  

o Fortsatt aktivt deltagande i Kävlingeåns vattenråd. För att få till stånd ett 
samordnat åtgärdsarbete samt vattendialoger med markägare och andra 
berörda/intressenter. Vattendialogerna bidrar bland annat till ökad 
kunskap. Innehåll och konkreta åtgärder tas fram i samråd som en del av 
dialogen. Konkreta åtgärder kan till exempel vara att ta upp kulverterade 
sträckor i dagen, åtgärda vandringshinder, anpassade skyddszoner, 
restaurering av rensade eller rätade vattendrag, minskat fosforläckage vid 
spridning av stallgödsel, strukturkalkning, kalkfilterdiken, anläggning av 
tvåstegsdiken, anläggning av våtmarker och anläggning av 
bevattningsdammar. 

Underliggande inventering och grund för riktlinjer: VISS, Länsstyrelsen 
Skåne, Kävlingeåns vattenråd 
Konsekvenser: Se miljökonsekvensbeskrivning 
Anmärkning från Länsstyrelsen: 
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KONSEKVENSER 

 

Övergripande konsekvenser redogörs för under Markanvändning, specifika riktlinjer samt 
fördjupningar. Detta avsnitt innehåller en Miljökonsekvensbeskrivning samt en 
Barnkonsekvensanalys. Två separata dokument som enligt svensk lag ska tas fram i samband 
med en översiktsplan. 

  

 

Miljökonsekvensbeskrivning 
 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för översiktsplanen fokuserar på 
miljökvalitetsnormer för ytvatten och har genomförts av SWECO. Läs MKB:n här.  

  

 

Barnkonsekvensanalys 
 

Enligt svensk lag måste en bedömning om barnets bästa göras i varje beslut som rör barn 
direkt eller indirekt. I planer eller projekt som rör barn direkt eller indirekt, så ska dessutom 
en barnkonsekvensanalys (så kallad BKA) upprättas. I denna översiktsplan förekommer de 
flesta förslag till förändrad markanvändning i form av utbyggnads- eller förtätningsområden 
i orterna Vollsjö och Lövestad. Även förslag till nya GC-vägar och utveckling av 
rekreationsnoder i kommunen är förändringar som medför konsekvenser för bl a barn. En 
konsekvensbedömning förutsätter en förändring, och det är därför som vi endast angivit 
konsekvenser där det föreslås ske en förändring i markanvändningen, en förtätning 
alternativt utveckling av befintlig markanvändning eller vid andra förslag till utveckling och 
förändring runt om i kommunen. 
  
För att bäst redovisa de konsekvenser som vi bedömt framkomma av förslagen till 
förändringar i markanvändningen, så har dessa konsekvenser lagts in under varje förslag till 
utbyggnadsområde, under respektive ort. Detsamma gäller för GC-vägar, rekreationsnoder 
och andra utvecklingsförslag i övriga delar av kommunen. Vår förhoppning är att detta val 
av redovisning ger en tydlig bild av vilka konkreta konsekvenser som kan uppkomma för 
barn och unga, i relation till varje föreslagen fysisk åtgärd. 
 
Den fullständiga barnkonsekvensanalysen finns att läsa här. 
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 65 Dnr SBN 2020/226

Riktlinjer för exploateringsavtal

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta Riktlinjer 
för exploateringsavtal enligt bilaga Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
Tomelilla kommun 2020-08-10, handlingsid: Sbn 2020.2131.

Ärendebeskrivning
1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (SFS 2014:900) så att nya regler 
för exploatering infördes. Bestämmelserna innebär att det ställs krav på att en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana 
avtal.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra kommunens grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner 
samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för exploatering vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida avtal om exploateringar.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 65 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta Riktlinjer 
för exploateringsavtal enligt bilaga Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal 
Tomelilla kommun 2020-08-10, handlingsid: Sbn 2020.2131.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: 
Sbn 2020.2131.
Förslag till riktlinjer för exploateringsavtal Tomelilla kommun, handlingsid: 
Sbn 2020.2132.
Plan- och bygglagen, handlingsid: Sbn 2020.2133.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Plan- och byggchef
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 11 augusti 2020 Dnr SBN 2020/226

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för exploateringsavtal Tomelilla 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta 
Riktlinjer för exploateringsavtal enligt bifogat Förslag till riktlinjer för 
exploateringsavtal Tomelilla kommun 2020-08-10.  

Ärendebeskrivning
1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (SFS 2014:900) så att nya 
regler för exploatering infördes. Bestämmelserna innebär att det ställs krav 
på att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer 
för sådana avtal.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra kommunens grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 
av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för exploatering vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida avtal om exploateringar.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-08-11.
Förlag till Riktlinjer för exploateringsavtal 2020-08-10.
Plan- och bygglag (2010:900).

Plan och exploatering
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Plan- och byggchef
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

Sbn § 64 Dnr SBN 2020/208

Riktlinjer för markanvisningar Tomelilla kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
riktlinjer för markanvisningar enligt bifogad handling: Förslag till riktlinjer för 
markanvisningar Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2020.2099.

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschefen att besluta 
om objektspecifika markanvisningar.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en 
kommun ha riktlinjer för markanvisningar om man gör överenskommelser 
mellan kommunen och byggherrar som ger byggherren ensamrätt att under 
en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. De senaste åren har Tomelillas attraktivitet för externa 
exploatörer ökat påtagligt, och därmed har också intresset för att köpa mark 
för att utveckla till exempel bostäder ökat.

Kommunen behöver därför besluta om de lagstadgade riktlinjerna för 
markanvisningar.

Samhällsbyggnadsavdelningen har i samarbete med ekonomiavdelningen tagit 
fram riktlinjer för markanvisningar. Förvaltningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta 
riktlinjer enligt bifogat dokument. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för markanvisningar vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
28 augusti 2020

Justerandes sign

§ 64 forts.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida markanvisningar.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
riktlinjer för markanvisningar enligt bifogad handling: Förslag till riktlinjer för 
markanvisningar Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2020.2099.

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschefen att besluta 
om objektspecifika markanvisningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt, handlingsid: 
Sbn 2020.2129.
Förslag till riktlinjer för markanvisning 2020-08-10, handlingsid: 
Sbn 2020.2099.
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, handlingsid: 
Sbn 2020.2130.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Plan- och byggchef
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Start Dokument & lagar Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

SFS nr: 2014:899

Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN 

Utfärdad: 2014-06-26 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar.

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande.

2 §   En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 

principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att 

anta sådana riktlinjer.

Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar

Page 1 of 2Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar Svensk författningssam...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/la...
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All offentlig makt i Sverige utgår från 

folket och riksdagen är folkets 

främsta företrädare. 

Page 2 of 2Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar Svensk författningssam...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/la...
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Riktlinjer för markanvisning i Tomelilla kommun 

Den 26 juni 2014 antogs en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Lagen 

anger att alla kommuner som ämnar använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha 

antagit riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska antas av Kommunfullmäktige. 

Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva övergripande hur Tomelilla kommun arbetar med markanvisningar. 

Riktlinjerna förtydligar kommunens roll och utgångpunkter i olika exploateringsprocesser och att säkra att 

marken i Tomelilla används på ett sätt som gynnar såväl allmänheten som den enskilde medborgaren. Genom 

planmonopolet har kommunen rätt att ställa krav på bebyggelsen som uppförs inom all mark oavsett ägarskap.  

Markanvisningar innebär att kommunen tillsammans med privata aktörer skapar förutsättningar för att 

Tomelilla ska fortsätta växa och utvecklas. Markanvisning är ett avtal för exploatering av mark som ägs av 

kommunen och som senare kommer att överlåtas till exploatören. Detaljerade villkor och bedömningskriterier tas 

fram för varje enskilt objekt. Markanvisningsavtal ska beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Vad är en markanvisning? 

Markanvisning definieras i lagen som ”en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en given tid och givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Markanvisning är det inledande avtal som tecknas mellan kommunen och byggherren. Det är ett 
civilrättsligt avtal som reglerar förutsättningarna inför ett överlåtelseavtal. Avtalet är främst en 
bekräftelse av att kommunen valt en viss byggherre, och att denne accepterar kommunens 
generella villkor för markanvisningen. I vissa fall kan markanvisningsavtalet kombineras med ett 
överlåtelseavtal. 

Val av byggherre sker utifrån de bedömningskriterier och förutsättningar som ges vid varje 
enskild markanvisning. För att tilldelas markanvisningsavtal ska det vara uppenbart för 
kommunen att byggherren har avsikt och kapacitet att genomföra projektet. Om 
markanvisningsavtalet tecknas under pågående detaljplanearbete kan byggherren få inflytande 
över planen. 

Ett markanvisningsavtal är alltid tidsbegränsat. Tidsramen anpassas beroende på om området är 
planerat och projektets förutsättningar. Målet med markanvisningen är överföring av marken från 
kommunen till byggherren genom överlåtelse (köp) eller i vissa fall upplåtelse (tomträtt). 

Försäljning av enskilda småhustomter benämns inte som markanvisning, utan dessa fastigheter 
förmedlas via kommunens tomtkö. 
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Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Tomelilla kommun arbetar med markanvisningar. 
Policyn ska bidra till att skapa tydlighet och transparens i förvaltningen av kommunens mark och 
underlätta handläggning av markanvisningsärenden. Dokumentet riktar sig till tjänstemän och 
politiker inom kommunorganisationen samt alla som är, eller kan komma att bli, intresserade av 
att teckna ett exploateringsavtal med Tomelilla kommun. 

Riktlinjerna är ett vägledande styrdokument. Kommunen får göra avsteg från riktlinjerna i 
enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt genomföra en markanvisning.  

Riktlinjerna för markanvisning innehåller: 

• Generella utgångpunkter och mål för markanvisningar 

• Generella bedömningsgrunder när markanvisning utannonseras 

• Riktlinjer för markprissättning 

• Riktlinjer för ansvarsfördelning och rutiner i kommunens hantering av markanvisningar 

• Riktlinjer för markanvisningsavtalets innehåll, tidsram och villkor 

1.4 Tilldelning av markanvisning 

Direktanvisning 

En direktanvisning är en markanvisning som genomförs utan att föregås av någon form av 
jämförelse mellan olika byggherrar. Processen kan initieras av byggherren som lämnar in ett 
förslag för exploatering av det tänkta området. Om kommunen är positiv till förslaget börjar 
förhandlingar om priset på marken och därefter kan ett markanvisningsavtal tecknas. 

Processen kan också initieras av kommunen genom att vissa områden i översiktsplanen utpekats 
som lämpliga för bebyggelse, eller genom att kommunen kontaktar exploatörer för att höra efter 
om de är intresserade av en viss markanvisning (mindre attraktivt område). Direktanvisning kan 
också bli aktuellt efter en anbudsanvisning som inte lockat några intressenter. 

Skillnaden mot en anbudsanvisning är att markanvisningen inte utannonseras allmänt på t.ex. 
kommunens hemsida. 

Anbudsanvisning 

En anbudsanvisning är en markanvisning som föregåtts av någon form av anbudsförfarande där 
en jämförelse av intresserade byggherrar skett. Det måste vara minst två intresserade byggherrar 
till ett markområde för att en anbudsanvisning ska kunna genomföras. Utöver intresserade 
byggherrar krävs det att kommunen har fastslagit hur de inkomna anbuden ska jämföras och 
bedömas mot varandra. Kommunen kan också sätta upp villkor såsom att ett visst antal bostäder 
av en viss typ måste ingå i förslaget. 
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Intressenternas anbud innehåller t.ex. skisser och projektbeskrivning, som visar att exploateringen 
stämmer överens med kraven som kommunen ställt upp för markanvisningen. 

Det kan vara ett eller flera bedömningskriterium som är avgörande för vilken byggherre som får 
markanvisningen. Markpriset är ofta den avgörande faktorn, om inte kommunen tidigare har 
beslutat om ett fast pris för marken (rutin kring detta varierar mellan kommuner). Byggherrarna 
kan också konkurrera med andra aspekter. Vad som ska bedömas bestäms av kommunen i varje 
enskilt fall, men det kan vara t.ex. gestaltning, miljöhänsyn, tidsplan och tidigare referensprojekt. 

Ett sekundärt syfte med anbudsanvisningar är att kommunen får en klarare bild av markens 
marknadsvärde. 

Markanvisningstävling 

Olika former av tävlingsförfaranden mellan byggherrar för att få en markanvisning är en variant 
av anbudsanvisning. Dock brukar tävlingsförfarandet innebära att byggherren ska inlämna ett mer 
detaljerat anbud till kommunen än vid ett vanligt anbudsförfarande. Tävlingsförfarandet används 
oftast vid större och mer attraktiva projekt, och kräver vanligen ett mer genomarbetat 
exploateringsförslag från intresserade byggherrar. 

Lagar och styrdokument 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

§ 1 Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 

§ 2 En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer. 

Kommunallagen 

Exempel på paragrafer som kan vara relevanta vid markanvisningar: 

Kap 2 § 3 Likställighetsprincipen 

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. 

Kap 2 § 6 Självkostnadsprincipen 
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Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Kap 2 § 8 Stöd till andra näringsverksamheter 

Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen 
eller regionen. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl 
för det. 

Kap 11 § 1 Mål för den ekonomiska förvaltningen 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i kap 10 §§ 2 - 6. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 
regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i § 14, 
ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  

Jordabalken  

I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom. Lagen 
innehåller bland annat regler kring den fasta egendomen, det som tillhör denna, hur gränser dras 
mellan olika egendomar och vad som gäller då man köper, byter, eller ger bort en fastighet eller 
tomt. Reglerna rör även nyttjanderätten av en egendom och det är därför som de också påverkar 
exempelvis hyreskontrakt. 

EU:s statsstödsregler 

Reglerna i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) syftar till att 
motverka snedvridning av den fria konkurrensen. Enligt dessa bestämmelser får kommunen inte 
utdela stöd som gynnar ett visst företag eller en viss produktion, finansiera ett sådant stöd med 
offentliga medel, genom stöd snedvrida konkurrensen eller påverka handeln mellan 
medlemsstaterna. 

Av detta följer bland annat att försäljning av kommunägd mark ska ske till marknadspris för att 
inte klassas som otillåtet statsstöd. Marknadspris säkerställs genom jämförelse mellan anbud. Om 
förmedlingen sker genom direktanvisning har EU fastslagit att kommunen dessförinnan måste 
låta utföra en oberoende expertvärdering. 

Kommunala styrdokument 

• Visionen 

• Översiktsplan 

• Områdesbestämmelser 

• Detaljplaner 
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• Fastighetsplaner 

• VA-plan 

• Bostadsförsörjningsstrategi 

• Kulturmiljöprogram 

• Miljömål 

Markanvisningspolicy för Tomelilla kommun 

Allmänna utgångspunkter och mål 

• Om två eller fler aktörer anmäler intresse för markköp ska markanvisningar ske med 
anbudsförfarande. Val av förfarande beslutas av kommunstyrelsen. 

• Vid anbudsförfarande ska markanvisningen annonseras ut på kommunens hemsida samt 
skickas till intressenter. Vilka särskilda krav kommunen ställer i markanvisningen ska 
framgå i det utannonserade underlaget. 

• Vid val av byggherre ska kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. 
Fler företag, både stora och små, ska ges möjlighet till att etablera sig och kommunen ska 
sträva efter att få in flera olika intressenter i samma område. 

• Markanvisningar ska ligga i linje med de mål och riktlinjer som anges i kommunens 
styrande dokument, såsom översiktsplanen, miljömålen, riktlinjer för bostadsförsörjning 
och tillgänglighet. 

Bedömningskriterier 

• Områdets gestaltning och bostädernas utformning, både inomhus och utomhus. 

• Referenser på tidigare markanvisningar och byggprojekt. 

• Trovärdig organisation och ekonomisk möjlighet till färdigställande av projektet.  

• Förmåga att uppfylla krav på byggnation som kommunens ställer i projektet.  

Principer för markprissättning 

Försäljning av kommunägd mark ska utgå ifrån marknadsvärdet. Kommunen beställer vid behov 
en oberoende värdering av marken. Försäljningspriserna på detaljplanerad mark beslutas av 
kommunfullmäktige. Utöver priset på mark står exploatören själv för alla övriga kostnader som 
fastighetsbildning, vatten- och avloppsanslutning, elanslutning, bredbandsanslutning och 
eventuella andra. Om fastigheten upplåts med tomträtt regleras avgälden av Jordabalkens kapitel 
13. I de fall marken upplåts med arrende, grundar sig avgiften på marknadsvärdet av 
avtalsinnehållet. 
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Markpriset kan beslutas innan anbud eller tävlingsförfarande, men kan även vara ett av 
urvalskriterierna. För varje område ska ett acceptpris anges för att markanvisningen ska 
genomföras. Beslut om acceptpris fattas av kommunfullmäktige. 

Ansvarsfördelning och rutiner 

Jämförelsen av anbud sker i en grupp som ekonomiavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen sätter samman inför varje markanvisning. Medlemmarna i gruppen 
ska ha kompentens inom mark- och exploatering, detaljplaner, bygglov, miljö och infrastruktur. I 
gruppen ska kommunens ombud, som utses av Samhällsbyggnadsnämnden, ingå. Beslut om 
tilldelning fattas formellt av ombudet och ska ske i snarast efter utvärdering. Tidsåtgången beror 
på områdets komplexitet. 

Markanvisningsavtalets innehåll 

I ett markanvisningsavtal ska fördelningen av ansvar och kostnader mellan kommun och 
exploatör regleras. Bland annat ska ansvaret för att anlägga, bekosta och sköta de ytor som ska 
vara gemensamma regleras. Hit hör till exempel vägar, belysningar eller planteringar. Den som 
tilldelas mark kan åläggas att utföra åtgärder även utanför exploateringsområdet om det behövs 
för genomförande av detaljplanen. 

Markanvisningsavtalet ska tydligt visa vilken mark det rör sig om och till vilket pris denna säljs. 
Det ska också innehålla bestämmelser om byggherrens tillträde till fastigheten och allmänhetens 
tillträde efter det att marken övergått i byggherrens ägo (servitut). Avtalets exakta struktur och 
innehåll varierar beroende på projektets förutsättningar. 

Om avtalet tecknas innan detaljplan tagits fram bekostar den som ska köpa marken 
exploateringskostnaderna för detaljplan och utredningar. Där det är lämpligt kan 
markanvisningsavtalet då kompletteras med ett separat exploateringsavtal. 

Den som köper mark och exploaterar bekostar alltid 

• Anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan 
infrastruktur. 

• Flytt av ledningar. 

• Nödvändiga lov och tillstånd. 

Den som köper mark och exploaterar kan i vissa fall även bekosta 

• Byggnation av infrastruktur som krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. 

• Fastighetsbildning eller annan lantmäteriförrättning. 

Markanvisningsavtalets tidsram 

En markanvisning begränsas till 6 mån–24 månader, räknat från kommunstyrelsens beslut att 
godkänna markanvisningsavtalet. Om en bindande överenskommelse om köpekontrakt inte 
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träffats senast på den dag då markanvisningen upphör står det kommunen fritt att göra en ny 
markanvisning, utan ersättning eller kompensation till byggherren. En förlängning av 
markanvisningen kan medges av kommunstyrelsen under förutsättning att båda parter är överens 
om detta. 

Generella avtalsvillkor 

• Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud till en markanvisning om 
inget uppfyller ställda krav. 

• Kommunen ska ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om 
byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte byggherren 
rätt till ersättning. 

• Markanvisning får inte överlåtas utan kommunstyrelsens godkännande. Detta gäller även 
överlåtande till närstående företag. 

• Kommunen kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte lagakraftvunnen 
detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet tas fram. 

• Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser Typ av säkerhet 
beslutas av kommunen, t.ex. genom inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti eller 
borgen. 

• Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning. 

• Marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom tiden för 
markanvisningsavtalet. Om bindande marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte 
tecknas inom avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa 
marken till annan byggherre.  
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 58 Dnr VON 2020/35

Remiss av motion - Lokaler till daglig verksamhet 

Vård och omsorgsnämndens förslag till 
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning
I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Axel Olsson (S) och Mona 
Nihlén (V) en utredning av lokal till daglig verksamhet. 
” Under många år har det pågått diskussioner om lokaler till daglig 
verksamhet. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb med 
verksamheten utifrån de förutsättningar som finns, men det är tydligt att det 
finns ett stor uppdämt behov av nya lokaler som är anpassade för 
verksamheten.”
Motionärerna yrkar på att förvaltningen gör en utredning och tar fram förslag 
på utformning och placering av lokalerna samt en investeringskalkyl och 
driftkalkyl. 

Förvaltningens beredning nedan visar att utredning pågår när det gäller att 
hitta lämpliga lokaler som är anpassade för daglig verksamhet enligt förslaget 
i motionen. Motionen får därmed anses som besvarad.

 Daglig verksamhet är en rättighet för dem som tillhör målgruppen enligt 1 § 
1 och 2 Lagen om särskilt stöd (LSS), förutsatt att de inte arbetar eller 
studerar. 

Den dagliga verksamheten kan utformas på olika sätt. Precis som övriga 
insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov och 
tillförsäkra goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i 
levnadsvillkoren och full delaktighet i samhällslivet. 

Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet 
och gemenskap efter önskemål. 
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet kan vara de samma som hos 
arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden men den dagliga 
verksamheten kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och 
mer produktionsinriktade uppgifter. 
Daglig verksamhet i Tomelilla består av fyra grupper. I juni hade 49 brukare 
beslut på daglig verksamhet.
Annexetgruppen, är för de som har en tidig utvecklingsnivå och innehåller 
aktiviteter med en habiliterande inriktning som tex  bad, sång och musik, 
utflykter, matlagning och sinnesstimulering. 
Bollerupsgruppen, som finns belägen på Bollerups naturbruksgymnasium 
arbetar i skog och park med gräsklippning, krattning och samla pinnar.
Företagsgruppen, är en delvis utflyttad verksamhet där arbete sker på tex 
ICA, Erikshjälpen, Bo Ohlsson, gata och park, café och annat servicearbete. 
Det finns även en del produktion som tex media, packning, tvätt, skapande, 
konst och bakning.
Daglig verksamhet bedriver också arbete i lokaler utanför de som kommunen 
äger.  Erkiksgård /Grön arena, där  är servicegruppen en gång per vecka och 
kontrollerar stängsel och sköter om delar av utemiljön och då har de till den 
lokal som finns på Eriksgård.
Praktik är då brukaren är ute på företag utan handledare utan endast 
kontinuerlig uppföljning av arbetskonsulent. 

Idag delar Företagsgruppen och Annexetgruppen lokaler i fastigheten 
Trollsländan 16 i Tomelilla. Lokalerna är anpassade i första hand till 
Annexetgruppen med höj och sänkbart kök, rymliga toaletter vid 
dubbelbemanning, snoezelrum och plats för andra aktiviteter.
Företagsgruppen har sina lokaler med lunchrum och omklädningsrum i 
fastigheten som även inrymmer garaget. Daglig verksamhet har tillfälligt fått 
hyra delar av skolans lokal för sina produktionsuppdrag. 

Både medarbetare och deltagare upplever att ytorna och lokalerna inte är 
tillräckligt ändamålsenliga då det inte räcker till för antalet som vistas där de 
delar av dagen som de vistas där alla.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

Sedan hösten 2019, då förslaget om att flytta hela verksamheten till Balder 
skrinlades på grund för höga hyreskostnader, så har diskussion pågått inom 
verksamheten gällande ändamålsenliga lokaler för daglig verksamhet. Det 
förslag som verksamheten har arbetat vidare är att flytta företagsgruppen till 
Löparegatan.

På Löparegatan hyr vård och omsorg en fastighet som idag används till 
REBUS, LSS boendestöd, Enhetschefer inom LSS och Missbruksenheten. 
En del av dessa verksamheter planeras flytta till Byavägen 37 där det för 
närvarande finns tryggt boende. 37:an har sedan 2019 inget söktryck på 
lägenheterna och därför planeras de att användas för ovan nämnda 
verksamheter.  Verksamheten ser att det finns samverkansvinster med att 
sammanföra träffpunkten på REBUS med den befintliga träffpunkten på 
Café Kryddan.

På så sätt frigörs lokalen på Löparegatan så att företagsgruppen kan erbjudas 
anpassade och rymliga lokaler för sin verksamhet. 

Driftkalkyl: 
Kommunen har redan budgeterat för hyran av 37:an så det tillkommer inga 
nya hyreskostnader
Dock sker ett bortfall av hyresintäkter (i nuläget med tre uthyrda lägenheter) 
så motsvarar det 18 000 kr /månad.
Det tillkommer även ökade kostnader för lokalvård.

Investeringskalkyl:
Ca 300 tkr beräknas för omflyttningen mellan lokalerna och det innefattar 
bland annat nya möbler, inventarier och wifi
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 58 forts

Ekonomiska konsekvenser har beaktats i förslaget då förslaget medför 
kostnader utanför ramen.

Barnperspektivet är inte aktuellt i ärendet

Miljöperspektivet är inte direkt applicerbart på ärendet.  

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
i ärendebeskrivningen.

Beslutsunderlag
Ksau § 94/2020 Motion - Lokaler till daglig verksamhet
Tjänsteskrivelse omsorgschef Camilla Andersson 2020-07-30, handlingsid: 
Von 2020.547.
Vonau § 35/2020
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande, 
handlingsid; Von 2020.547.

Tidigare behandling
Ksau § 94/2020 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera 
motionen till förvaltningen för beredning och därefter till vård och 
omsorgsnämnden för yttrande.
Vonau § 35/2020
Kommunfullmäktige beslutar besvara motionen med förvaltningens yttrande 
handlingsid; Von 2020.547.
_________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 60 Dnr VON 2020/30

Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 
inom stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 2 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska 
vård och omsorgsnämnden lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur 
många av nämndens beslut som inte verkställts inom tre månader från 
respektive beslut. Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt 
hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Om en person har 
erbjudits men tackat nej räknas dagarna från erbjudet datumet till verkställt 
datum enligt praxis från tidigare domar. En kommun som inte verkställer 
gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas en särskild avgift enligt 
LSS § 28 a.

Inga nya ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under perioden.

Beslut som har rapporterats som verkställt under perioden:
Inga beslut att rapportera.

Tidigare redovisning:
Inga beslut att rapportera sedan tidigare redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 60 forts

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda konsekvenser gällande detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse enhetschef Angelica Michanek, handlingsid: Von 2020.549.
Vonau § 37/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige.

Tidigare behandling
Vonau § 37/2020 Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten 
till kommunfullmäktige.
__________

Beslutet skickas till:

kommunfullmäktige
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

Von § 62 Dnr VON 2020/31

Statistikrapportering av ej verkställda gynnande 
beslut inom äldre- och handikappomsorgen (SoL), 
kvartal 2 2020

Vård och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen (SoL) har vård och omsorgsnämnden 
skyldighet att till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska i rapporten ange 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut. Även beslut som avbrutits och inte på nytt 
verkställts inom tre månader från dagen då verkställigheten avbröts ska 
rapporteras. En kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig 
tid riskerar vite.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet 
stängde den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga brukare är 
erbjudna andra aktiviteter för att kompensera utebliven dagverksamhet.

För andra kvartalet 2020 finns 11 icke verkställda beslut att rapportera.  
Samtliga beslut är gynnande beslut inom dagverksamheten vännen som 
avbrutits och inte verkställts åter inom 90 dagar. Vännens dagverksamhet är 
stängd sedan den 1 april 2020 på grund av covid-19 pandemin. Samtliga 
brukare är erbjudna individuellt anpassade aktiviteter för att kompensera 
utebliven dagverksamhet.
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TOMELILLA KOMMUN
Vård och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 augusti 2020

Justerandes sign

§ 62 forts

Beslut fattat 190921, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 180424, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180628, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 180824, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 190131, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 191015, avbrott 200401- Avböjer annan aktivitet
Beslut fattat 191017, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200102, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200124, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200302, avbrott 200401- Tackat ja till annan aktivitet
Beslut fattat 200317, avbrott 200401-                Tackat ja till annan aktivitet

Samtliga beslut är inte verkställda då Vännens dagverksamhet fortfarande är 
stängd utifrån Covid-19. 

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från enhetschef Angelica Michanek, handlingsid; Von 
2020.583.
_________
  
Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

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

Handläggare:

Britt Ekstrand
Assistent
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
britt.ekstrand@tomelilla.se

Tomelilla den 10 september 2020 Dnr KS 2020/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Redovisning av anmälningsärenden ksau den 23 
september 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärendena till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Protokollsutdrag den 31 augusti 2020, § 162, från 

kommunfullmäktige i Simrishamns kommun – Förändring av 
samverkans avtal Sydöstra Skånes Samarbetskommitté  (SÖSK).

2. Protokollsutdrag den 31 augusti 2020, § 164, från 
kommunfullmäktige i Simrishamns kommun – Överföring av 
myndighetsutövning i alkoholärenden till Miljöförbundet.

3. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 september 
2020, §§ 184-186.

4. Protokoll från kommunstyrelsen den 26 augusti 2020, §§ 97-129.
5. Protokoll från vård och omsorgsnämnden den 27 augusti 2020, §§ 

55-64.
6. Protokoll från familjenämnden den 28 augusti 2020, §§ 68-79.
7. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2020, §§ 

60-78.
8. Protokoll från byggnadsnämnden den 2 september 2020, §§ 78-94.
9. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 8-9 september 

2020, §§ 187-194.
10. Protokoll från vård och omsorgsnämndens arbetsutskott den 10 

september 2020, §§ 40-49.

Ekonomiska konsekvenser

Barnperspektivet
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Miljöperspektivet

Uppföljning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret den 10 september 2020.

Kommunledningskontoret

Britt Ekstrand
Assistent

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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