
   
Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsen 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Onsdagen den 9 november 2022 kl. 14.00 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden 

kommunstyrelsen 9 november 2022 
2022/3 3 

4 Informationsärende - Sammanträdesplan för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2023 

2022/115 4 - 6 

5 Budget 2023 - Skattesats 2021/212 7 - 8 
6 Taxor och avgifter 2023 2021/212 9 - 32 
7 VA-taxa 2023 2021/212 33 - 46 
8 Renhållningstaxa 2023 inklusive taxa för 

slamtömning och container 
2022/109 47 - 79 

9 Budget 2023 med plan för 2024-2025 2021/212 80 - 99 
10 Val av referensgrupp för framtagande av 

klimatfärdplan 
2018/286 100 - 

101 
11 Uppföljning av intern kontroll kommunstyrelsen 

andra tertialet 2022 
2022/9 102 - 

120 
12 Riktlinjer för kravverksamhet 2022/143 121 - 

125 
13 Utredning lokalisering av ny f-6 skola 2022/138 126 - 

151 
14 Ändring av aktieägaravtal, Österlen VA AB 2021/121 152 - 

162 
15 Ändring i förbundsordning för Sydöstra Skånes 

Samordningsförbund (Finsam) 
2022/133 163 - 

168 
16 SYSAV:s framtida inriktning 2022/29 169 - 

185 
17 Hantering av Ystad-Österlenregionens 

miljöförbunds överskott 2022 
2021/38 186 
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Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsen 
18 Ansökan om räntefritt lån/bidrag till 

föreningsinvesteringar - Smedstorps idrottsförening 
2022/140 187 - 

197 
19 Exploateringsavtal med Baby Invest 2022/124 198 - 

354 
20 Detaljplan för Frigg 2 2020/168 355 - 

385 
21 Ansökan om planändring, Laxen 6 2013/148 386 - 

445 
22 Ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för 

förtroendevalda 2023-2026 
2022/73 446 - 

462 
23 Svar på motion - Tillfälliga farthinder 2022/52 463 - 

465 
24 Anmälningsärenden den 5 oktober 2022 2022/4 466 
25 Anmälningsärenden den 19 oktober 2022 2022/4 467 - 

468 
 
 
 
 
 
 
 
Leif Sandberg (C) Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/3 
 
Datum 31 oktober 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 
kommunstyrelsen den 9 november 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson om aktuella frågor. 

2. Dialog om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, gemensamma 
nämnder, hel- och delägda bolag samt kommunförbund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 31 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 147 Dnr KS 2022/115 

Sammanträdesplan kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2023 enligt 
följande: 11 januari, 1 februari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 26 april, 3 maj, 17 maj, 
7 juni, 21 juni, 16 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 
november, 29 november och den 6 december 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 19 september 2022 beslutat om 
sammanträdesplan för 2023. Kommunstyrelsen beslutar sannolikt om sin 
sammanträdesplan för 2023 den 28 september 2022. 
 
Liksom för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen bör lov och 
helgdagar undvikas som mötesdagar så långt det är möjligt. De lov och 
helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen för 2023 är: Sportlov 20-24 
februari, påsklov 3-10 april, Kristi Himmelsfärdslov 18-19 maj, nationaldagen 
6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 november.  
 
Kommunstyrelsens sammanträden är i huvudsak planerade 19 dagar före 
kommunfullmäktiges sammanträde. De sammanträdesdagar som är 
föreslagna är den 25 januari, 8 mars, 12 april, 31 maj, 30 augusti, 18 oktober,2 
november (och 20 december). Det innebär sju (åtta) inplanerade 
kommunstyrelsesammanträden under 2023. 
 
Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att det är nödvändigt med 
minst två sammanträden med arbetsutskottet inför varje 
kommunstyrelsesammanträde. Dessa sammanträden ska dock inte hållas 
onsdagen före kommunstyrelsesammanträdet. Detta klaras med råge med 
föreslagen tidsplan, vid flera tillfällen är det tre ksau före nästkommande ks.  
 
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 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 147 forts. 
givetvis måste det finnas utrymme för ”akutärenden”, men inget ärende 
ska bli akut på grund av dålig planering. 
 
Med denna bakgrund föreslås följande 18 sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsens arbetsutskott under 2022 (16 under 2022 och 17 under 
2021). 
- 11 januari 
- 1 februari 
- 15 februari 
- 15 mars 
- 29 mars 
- 26 april 
- 3 maj 
- 17 maj 
- 7 juni 
- 21 juni 
- 16 augusti 
- 6 september 
- 20 september 
- 4 oktober 
- 25 oktober 
- 8 november 
- 29 november 
- (6 eller) 13 december 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden kommer att bli något dyrare under 
2023 än under 2022 eftersom antalet möten ökas från 16 till 18, men det är en 
marginell förändring. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. Betonas kan att 
sammanträden ska undvikas på lovdagar för att underlätta för föräldrar att engagera 
sig politiskt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 147 forts. 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas för varje år. Vid behov följs planen upp och kan 
förändras. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 2023 enligt 
följande: 11 januari, 1 februari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 26 april, 3 maj, 17 maj, 
7 juni, 21 juni, 16 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 oktober, 8 
november, 29 november och (6) 13 december 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2518. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
sammanträdet den 6 december ska ingå i sammanträdesplanen i stället för 
sammanträdet den 13 december. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Familjenämnden 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Överförmyndarnämnden 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18305 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 26 oktober 2022 

 

Skattesats för 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för 2023 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. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunalskatten utgör en grundläggande del av den kommunala budgeten.  

Barnperspektivet 
Detta perspektiv påverkas inte direkt av detta beslut utan kommer att vara en del av 
de kommande internbudgetarna på nämndsnivå. 

Miljöperspektivet 
Detta perspektiv påverkas inte direkt av detta beslut utan kommer att vara en del av 
de kommande internbudgetarna på nämndsnivå. 

Uppföljning 
Uppföljning av den ekonomiska utvecklingen följs upp tre gånger årligen i samband 
med tertialuppföljningarna och årsredovisningen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 26 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18305 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 31 oktober 2022 

 

Förslag till taxor och avgifter 2023 för 
Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor och avgifter för 2023 i enlighet med bifogat 
förslag 

Ärendebeskrivning 
Respektive nämnd har tagit fram förslag till taxor och avgifter för sin verksamhet för 
år 2023 

Ekonomiska konsekvenser 
Taxor och avgifter utgör en del av de grundförutsättningar som budget 2023 är 
uppbyggd på. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör barn. 

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet har beaktats i de fall taxor och avgifter berör miljöfrågor. 

Uppföljning 
Utfallet av fastställda taxor och avgifter följs upp i samband med de tre årliga 
uppföljningarna. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 31 oktober 2022 

Förslag till taxor och avgifter 2023 för Tomelilla kommun 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ange mottagare för beslutsdokument här 
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Kommunledningskontoret 
 
Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2023 
När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022. 
  
Övergripande 

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

 1,00 Oförändrad 

Portokostnad 

Kopierings- och portotaxa 2022 2023 
Kopiering  (inklusive moms)  Kronor Kronor 

Enkelsidig kopiering 
A5/kopia  1,70 Oförändrad 
A4/kopia  1,70 Oförändrad 
A3/kopia  1,80 Oförändrad 
A2/kopia  50 Oförändrad 
A1/kopia  62,50 Oförändrad 
A0/kopia  75 Oförändrad 
Dubbelsidig kopiering    
A3/kopia  2,75 Oförändrad 
A4/kopia  2,60 Oförändrad 
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Kommunledningskontoret 
 

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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Kommunledningskontoret 
 
 
Samhällsbyggnad 
 
 När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022    
  
Upplåtelse av mark på offentlig plats 2022 2023 
 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 

462 kr Uppräknas enligt KPI 

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

8 kr/m2 per påbörjad 
vecka 

462 kr Uppräknas enligt KPI 

A2 Annat 
* – Cirkus 

 
 
Brandvakt vid cirkusföreställning 

Självkostnad för 
städning och 
förbrukningsavgifter 
 
Räddningstjänstens 
prislista 

 Tas bort 
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Kommunledningskontoret 
 

 
  2022 2023 
* – Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 462 kr per ansökan Uppräknas enligt 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 20 611 kr plus 
2 kr/m² per påbörjad vecka. 
Lägsta alternativ tillämpas. 
Minsta avgift 462 kr 

Uppräknas enligt 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. 
  
D Speciella avgifter 
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Kommunledningskontoret 
 

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  308 kr per påbörjad vecka Uppräknas enligt 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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Kommunledningskontoret 
 

Nyckelskåp                                        2022 2023 
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) 

77 kr/tillfälle Uppräknas enligt KPI 

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

308 kr/månad Uppräknas enligt KPI 

B 

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

231 kr/tillfälle Uppräknas enligt 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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Kommunledningskontoret 
 

Tomtpriser 
(momsbefriat) 
Gäller för gamla bostadsområden  
samt strötomter för småhus 

2022 2023 

Småhus (1) Hustyp Grundavgift  
 

Per m2 tomtyta 
 

 Per m2 tomtyta  
 

Tomelilla och Brösarps 
tätort 

Gr 1 
 
Gr 2 
 
Andel i mark- 
samfällighet 

236 000 kr 
 
106 000 kr 

+130 kr 
 
+59 kr 
 
+59 kr 

Uppräknas enligt 
KPI 

Uppräknas enligt KPI 

Övriga orter Gr 1 
 
Gr 2 
 
Andel i mark- 
samfällighet 

89 000 kr 
 
77 000 kr 

+ 59 kr 
 
+ 59 kr 
 
+ 59 kr 

Uppräknas enl KPI Uppräknas enl KPI 

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

marksamfällighet 
Grundpris 472 000 samt 118 kr 
m2/tomtyta 

Uppräknas enligt KPI 

Industrimark  89 kr/m2/tomtyta Uppräknas enligt KPI 
 
(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 
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Kommunledningskontoret 
 

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. Index för 2022 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket 
fastställs i december 2022.) 
 
Felparkeringsavgift 2022 2023 
Parkeringsförseelse 
Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Handikapplats 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Busshållplats/kollektivkörfält 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Vägkorsning 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Övergångsställe 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Mot färdriktning 616 kr Uppräknas enligt KPI 
Gång-/cykelbana 616 kr Uppräknas enligt KPI 
P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Stått för länge 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Stopp- och P-förbud i terräng 308 kr Uppräknas enligt KPI 
Fordonsflytt - 7 200 kr 

 
Byggnadsnämnden 2022 
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Kommunledningskontoret 
 

Plan- och 
bygglovstaxa 

2022 2023 

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 

900 kr 1 000 kr 

19



 
Kommunledningskontoret 
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Kommunledningskontoret 
 
Vård och omsorg 
Avgifter för hemtjänst och/eller 
hemsjukvård 

  

Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan för 2022 bli som högst 2 170 kr/mån. De avgifter som räknas in i 
maxtaxan är: hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) 
är ett schablonbelopp som är reglerat i socialtjänstlagen och räknas om varje år utifrån prisbasbeloppet. Minimibeloppet 
används för att beräkna vad den enskilde kan betala i avgift för sin hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften får dock aldrig 
överstiga maxtaxan.  
 
Riksdagen har därutöver beslutat om en höjning av minimibeloppet på 200 kr per månad för ensamstående och 100 kr för 
sammanlevande makar och sambor.  
Kommunen har också beslutat om en höjning av minimibeloppet på 500 kr.  
Nivå Schablontid Avgift (max) Avgift (max) 2023 
0 Mindre än en timme 380 kr Självkostnadspris 
1 1-3 timmar/månad 692 kr Beräknas i % av maxtaxan 
2 4-9 timmar/månad 1 410 kr Beräknas i % av maxtaxan 
3 10 timmar eller mer 2 170 kr Beräknas enligt maxtaxan 
 
Övriga avgifter                                                                          2022                                          2023 
Trygghetslarm 310 kr/månad 310 kr/månad 
Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 51 kr/månad 51 kr/månad 
Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 310 kr 310 kr 
Telefonservice (ingår i hemtjänst) 102 kr/månad 102 kr/månad 
Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme 25 kr/timme 
Avlastning/korttidsboende 164 kr/dygn 167 kr/dygn 
Dagverksamhet Nybogatan 41 kr/dag 42 kr/dag 
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Tillfällig hemsjukvård 390 kr 390 kr 
Hyra av hjälpmedel 82 kr/månad 82 kr/mån 
Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 419 kr 419 kr 

*Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. 
 
Måltidskostnader särskilt boende (ingår inte i maxtaxan)  2022                                           2023 
Middag inklusive efterrätt 74 kr/portion Oförändrad 
Frukost eller kvällsmat 36 kr/portion Oförändrad 
Eftermiddagskaffe 18 kr Oförändrad 
Måltidsabonnemang 3 720 kr/månad Oförändrad 

 
Middagsabonnemang ordinärt boende                             2022                                              2023 
Helt middagsabonnemang 2 520 kr/månad. I 

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

Oförändrad 

Halvt middagsabonnemang 1 260 kr/månad. I 
abonnemanget ingår en måltid 
per dag inklusive leverans till 
hemmet i 15 dagar. 

Oförändrad 
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Avgifter inom LSS 2022 2023 
Insatser till funktionsnedsatta är i stort sett avgiftsfria, men avgifter kan tas ut för måltider för barn på korttidstillsyn och 
korttidsvistelse. Nämnden ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (LSS§§19,20,21) och 
personkretsen ska garanteras goda levnadsvillkor (LSS §7).  
 
Korttidstillsyn/vistelse frukost 12-17 år 15 kr 15 kr 
Korttidstillsyn/vistelse lunch/middag 12-17 år 33 kr 33 kr 
Korttidstillsyn/vistelse kvällsmål/mellanmål 12-17 år 16 kr 16 kr 
Korttidsvistelse heldygnskost 12-17 år 64 kr 64 kr 
Avgift för föräldrar vars barn (under 18 år) bor på bostad med 
särskild service för barn och unga 

Beräknas enligt regler 
om underhållsstöd 
för var och en av 
föräldrarna 

Beräknas enligt regler om 
underhållsstöd för var och en av 
föräldrarna 
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Barn och utbildning 
    
Maxtaxa förskola och fritidshem 2022 2023 
Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta 
inkomsten kommunen kan få ersättning för är 52 410 kr per månad. 
Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 3 % 1 572 kr 
Barn 2 2 % 1 048 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 

Justeras i enlighet med  
Skolverkets anvisningar 

Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst 
Barn 1 2 % 1 048 kr 
Barn 2 1 % 524 kr 
Barn 3 1 % 524 kr 

Justeras i enlighet med 
Skolverkets anvisningar 

  
Förlorat busskort 2022 2023  
Förlorat busskort för gymnasieelever 100 kr 100 kr 
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Kultur och fritid 
 När inget annat anges sker uppräkning enligt KPI (1980=100) med oktoberindex 2019 som utgångspunkt. Uppräkning för 
2023 fastställs utifrån KPI oktober 2022 vilket redovisas i december 2022. 
Simhallen 2022 2022 
Entréavgift 
Barn/ungdom 4-18 år 46 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 66 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 46 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 174 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 113 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 144 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  200 kr 
Årsavgift  
Barn/ungdom 4-18 år 1 130 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 1 644 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 1 130 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 4 225 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 2 672 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 3 300 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) -  500 kr 
Terminskort, vår eller höst 
Barn/ungdom 4-18 år 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 976 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 2 518 kr Uppräknas enligt KPI 
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Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 593 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 2 056 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxen + 3 barn)  - 2 500 kr 

 
Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr)                   2022                                      2023 
Barn/ungdom 4-18 år 462 kr Uppräknas enligt KPI 
Vuxen från 19 år 668 kr Uppräknas enligt KPI 
Pensionärer 462 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 2 barn) 1 696 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 2 barn) 1 080 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (1 vuxen + 3 barn) 1 387 kr Uppräknas enligt KPI 
Familj (2 vuxna + 3 barn) 1 849 kr Uppräknas enligt KPI 
   
Simskola badet 2022 2023 
Babysim 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Minisim 1 028 kr Uppräknas enligt KPI 
Simskola olika grupper 720 kr Uppräknas enligt KPI 
Vattengympa pensionärer 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Badkalas/barnkalas 108 kr/person 120 kr/person 
Solrum 
Solrum (45 min.) 51 kr Uppräknas enligt KPI 
Solrum 12 kort 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Uthyrning 
Stora bassängen/timme för utbildning Hyr ej ut 2 200 kr 
Stora bassängen/timme för övriga Hyr ej ut 2 700 kr 
Kombibassäng/timme för utbildning Hyr ej ut 1 200 kr 
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Kombibassäng/timme för övriga Hyr ej ut 1 700 kr 
Träningshyra/timme bidragsberättigad 
föreningsverksamhet som är registrerad i 
Tomelilla kommuns föreningsregister 

46 kr Uppräknas enligt KPI 

Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % 
av avgiften 

Uppräknas enligt KPI 

 
 
 
Friluftsbaden 2022 2023 
Biljettpriser: 
Dagbiljett 
Vuxna 36 kr Uppräknas enligt KPI 
Ungdom 6-16 år 25 kr Uppräknas enligt KPI 
Barn under 6 år 5 kr Uppräknas enligt KPI 
Säsongskort 
Vuxna 360 kr Uppräknas enligt KPI 
Ungdom 6-16 år 257 kr Uppräknas enligt KPI 
Barn under 6 år 61 kr Uppräknas enligt KPI 
Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande) 

123 kr Uppräknas enligt KPI 

Simskola (4 veckor, sommar) 514 kr Uppräknas enligt KPI 
Medföljareavgift 
Simskola 0 kr Uppräknas enligt KPI 
Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för 
icke badande) 

12 kr Uppräknas enligt KPI 
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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 

2022 2023 

Stora hallen med omklädningsrum/timme 133 kr Uppräknas enligt KPI 
Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 138 kr Uppräknas enligt KPI 
Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst  108 kr Uppräknas enligt KPI 
Gymnastiksalar/timme 102 kr Uppräknas enligt KPI 
Matsalen/timme 102 kr Uppräknas enligt KPI 
Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet 

46 kr Uppräknas enligt KPI 

Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad 
föreningsverksamhet 

25-30 kr Uppräknas enligt KPI 

Uthyrning till utomstående 
Stora hallen med omklädningsrum/timme 500 kr Uppräknas enligt KPI 
Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 200 kr Uppräknas enligt 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 
 
Bibliotekstaxor 2022 2023 
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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 
Kopiering/utskrift på bibliotek A3 s/v 6 kr/kopia Oförändrad 
Kopiering/utskrift på bibliotek A4 s/v 3 kr/kopia Oförändrad 
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Kulturskoletaxor 2022 2023 
Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften.  
Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften. 
Grundavgift per ämne 282 kr Uppräknas enligt KPI 
Instrumenthyra 334 kr Uppräknas enligt KPI 

 
 
 
Taxor för konsthallen 2022 2023 
Pedagogisk verksamhet   
Öppna visningar, visningar för barn och 
vuxna samt workshop är kostnadsfri 

Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Skolpedagogisk programverksamhet 
(visning/workshop) för Tomelilla kommun 
är kostnadsfritt  
 
 

Kostnadsfritt Kostnadsfritt 

Andra kommuner och externa aktörer   
Skolpedagogisk programverksamhet 
(visning/workshop) för övriga 
kommuner/aktörer  
 

- 600 kr 

Öppna visningar 0 kr Oförändrad 
Visningar vuxna 8222kr 1 500 kr 
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Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 411 kr 800 kr 
Workshop 308 kr 800 kr 

 
 
Kulturtaxor 
(Kulturhuset tar ut kostnader för externa 
aktörer som lånar lokalerna på kvällstid). 

2022 2023 

Hyreskostnad   
Föreningar som är registrerade i 
Tomelilla kommuns föreningsregister 

Ingen kostnad vid lån av lokalerna på 
kvällstid. Vid behov utgår 
vaktmästarkostnader på 308 kr/timme. 

Uppräknas enligt KPI 

Övriga intressenter Hyreskostnaden 565 kr/tillfälle + 51 
kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 
308 kr/timme. 
Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering 
eller annat iordningställande krävs för den 
inhyrda verksamheten. 

Uppräknas enligt KPI 

 
 
Lotteritillståndsavgift 2022 2023 
Lotteritillståndsavgift  
för kommunala lotterier 

300 kr  Oförändad 

Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun. 
 
Torghandel och Tomelilla marknad 2022 20223 
Torghandel 0 kr 0 kr 
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Sommarmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 154 kr Uppräknas enligt KPI 
Demonstrationsplats 822 kr  Uppräknas enligt KPI 
Elanslutning 103 kr Uppräknas enligt KPI 
Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad 
   
Höstmarknad   
Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 154 kr Uppräknas enligt KPI 
Demonstrationsplats 822 kr  Uppräknas enligt KPI 
Elanslutning  103 kr Uppräknas enligt 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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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 45 Dnr SBN 2022/66 

Förslag till Va-taxa 2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.649. 

Reservationer/Deltar inte i beslutet 
Ida Bornlykke (S) och Inger Åbonde (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Österlen VA AB föreslår att brukningsavgifterna inför 2023 höjs med 2,5 %.  

 
Kostnaden i verksamheten beräknas öka i takt med att en nödvändig ökning av 
investeringsbudgeten görs, och att allmänna kostnadsökningar sker på grund av 
löneökningar och ökade kostnader för inköp av material samt tjänster. Den ökade 
oron i omvärlden har lett till att kostnadsökningarna riskerar att stiga snabbare än vad 
som tidigare beräknats.  
 
Va-verksamheten påverkas indirekt av ökade råvarukostnader vilket branschens 
leverantörer redan flaggat för. Stora satsningar behöver göras på säkerhetshöjande 
åtgärder för att skydda verksamheten mot yttre påverkan och säkerställa en god 
leveranskapacitet även i framtiden. 
 
Föreslagen ökning av taxan innebär att kostnaden för ett medelhushåll (150 m3/år) i 
Tomelilla kommun år 2023 ligger på 9 933 kronor/år. Den rörliga avgiften för vatten 
och avlopp 39,59 kronor per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). 
 
Se bilaga: Överlämning av ärende Va-taxa, handlingsid: Sbn 2022.650. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen höjning av brukningsavgiften är kopplad till ökade kostnader kring 
produktionen. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
20 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 45 forts. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Översyn av taxor och avgifter sker årligen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa taxan för vatten 
och avlopp för verksamhetsåret 2023 i enlighet med Österlen VA AB:s förslag med 
handlingsid: Sbn 2022.649. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2022.695. 

Förslag till Va-taxa 2023, handlingsid: Sbn 2022.649. 

Österlen VA AB - Förslag driftbudget 2023, handlingsid: Sbn 2022.626. 

Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 detaljerad, 
handlingsid: Sbn 2022.627. 

Österlen VA AB - Förslag investeringar 2023 med plan 2024-2026 övergripande, 
handlingsid: Sbn 2022.628. 

Protokoll MBL-förhandling enligt § 11 - Österlen VA AB (2022-05-12), handlingsid: 
Sbn 2022.663. 

_________ 

 

Beslutet skickas till: 

  

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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VA-taxa 2023  
 

för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
Godkänd av kommunfullmäktige den dag månad år. 
 
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. 
 
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. 
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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 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

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

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) en avgift per lägenhet 27 520 kr 
 

34 400 kr 
 

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

9 892 kr 
 

12 365 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 

56 254 kr 
 

70 318 kr 
 

b) 
 

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

42 548 kr 
 

53 185 kr 
 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 13,27 kr 
 

16,59 kr 
 

d)* 
 

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

9 892 kr 
 

12 365 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 

10,32 kr/m2 
 

12,90 kr/m2 
 

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

1,03 kr/m2 
 

1,29 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. 
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§ 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) 

 
3 195 kr 

 
7 932 kr 

 
19 006 kr 

 
31 649 kr 

 
47 486 kr 

 
79 107 kr 

 
126 568 kr 

 
189 892 kr 

 
3 994 kr 

 
9 916 kr 

 
23 757 kr 

 
39 561 kr 

 
59 358 kr 

 
98 884 kr 

 
158 210 kr 

 
237 364 kr 

b) Rörlig avgift per m3 levererat   

vatten & avlopp 
 
avlopp 
 
vatten 

31,67 kr 

19,00 kr 

 12,67 kr 

39,59 kr 

23,75 kr 

15,84 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 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning av vattenmätare 819 kr 1 024 kr 

Avstängning av vatten 819 kr 1 024 kr 

Påsläpp av vatten 819 kr 1 024 kr 

Uppsättning och nedtagning av  
strypbricka i vattenmätare 

1 013 kr 1 266 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 484 kr 1 855 kr 

Tömning av vattenmätarbrunn 515 kr 644 kr 

Besök i onödan 1 013 kr 1 266 kr 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning 
trots påminnelse 

1 013 kr 1 266 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 4,05 kr/kg 

BOD7, biokemisk syreförbrukning  300 g/m3 5,07 kr/kg 

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 40,53 kr/kg 

Ntot, totalkväve 40 g/m3 76,00 kr/kg 
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med: 

 Utan moms Med moms  

Icke avvattnat slam 130 kr/m3 
 

163 kr/m3 

Komprimerat slam 177 kr/m3 
 

221 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 7 855 kr 9 819 kr 

1 001 – 2 000 m2  10 660 kr 13 325 kr 

2 001 – 4 000 m2 21 228 kr 26 535 kr 

4 001 -  26 652 kr 33 315 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. 
 
 
 
 
 

45



 12 

§ 20 
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2021) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 
 
§ 21 
Denna taxa gäller från och med 2023-01-01. 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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 153 Dnr KS 2022/109 

Renhållningstaxa 2023 inklusive taxa för 
slamtömning och container 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) har inkommit med förslag på 
renhållningstaxa 2023 för Tomelilla och Simrishamns kommuner.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse renhållningstaxa och budget Ökrab 2023, handlingsid: Ks 2022.2503. 

Förslag till renhållningstaxa 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2446. 

Förslag till renhållningstaxa 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2445. 

Förslag till taxa för slamtömning 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2444. 

Förslag till taxa för slamtömning 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2443. 

Förslag till taxa för container 2023, ÖKRAB, handlingsid: Ks 2022.2438. 

Förslag till taxa för container 2023, jämförelse 2022, ÖKRAB, handlingsid: Ks 
2022.2436. 

_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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RENHÅLLNINGSTAXA 
 

Simrishamns och Tomelilla kommuner 
 
 

2023 
Föreslagen höjning 5,0% 
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 PRIVATPERSONER – ENSKILDA HUSHÅLL  2023                                    
exkl.moms 

2023                              
inkl. moms 

 I tätorter används separata kärl för rest- och matavfall.  I abonnemang avseende 140 och 
190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl 
(grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår max två 
matavfallskärl kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar används ett delat 370 liters kärl 
för rest- och matavfall.  
 

  

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

1 497 1 871 

 370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -216 -270 

    

 14-dagarshämtning med veckotömning v 25-34 (31 ggr/år)   

 140 liters kärl 2 310 2 888 

 190 liters kärl 2 417 3 021 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 417 3 021 

 370 liters kärl  3 761 4 701 

  660 liters kärl 5 383 6 729 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -216 -270 

    

  Fritidshämtning (15 ggr/år)    

  190 liters kärl 1 383 1 729 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 383 1 729     

 370 liters kärl   2 350 2 938 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 460 1 825 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -134 -168 

    

 Fritidshämtning med veckotömning v 25-34 (20 ggr/år)    

 190 liters kärl 2 304 2 880 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 304 2 880     

 370 liters kärl  3 270 4 088 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -134 -168 

 Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av 
Ystad/Österlenregionens miljöförbund 

  

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling  
 

  

  190 liters kärl 1 gång/månad + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 381 1 726 

  190 liters kärl 4 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 237 1 546 

  190 liters kärl 2 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 201 1 501 

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling  
Tillståndet förutsätter egen kompostering. 

  

  190 liters kärl, 1 gång/månad 1 107 1 384 

  190 liters kärl, 4 ggr/år  1 032 1 290 

  190 liters kärl, 2 ggr/år 981 1 226 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Privatpersoner – enskilda hushåll 

2023              
exkl. moms 

2023                              
inkl. moms 

    
 Grundavgift, renhållningsföreskrifterna 9, 57§§) 814 1018 
  Grundavgift uppehåll i hämtning (renhållningsföreskrifterna 63, 64 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen. 

709 886 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 61 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st. delat 370l kärl (landsbygd), per kund 

 
 
 

1 155 

 
 
 

1 444 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 
 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
                                     

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 

 
45 56 

    
 Rengöring av kärl    

Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

358 

 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Städning, timtaxa 861 1 076 

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 198 
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 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2023                                      
exkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  2 925 3 656 

  370 liters kärl 4 437 5 546 

  660 liters kärl 7 679 9 599 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 138 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  6 031 7 539 

 370 liters kärl 9 317 11 646  

 660 liters kärl 16 125 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 6 594 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  9 357 11 696 

 370 liters kärl 14 199 17 749 

 660 liters kärl 24 570 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 10 047  12 559 

    

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl.   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 542 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 947 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 1 991 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 032 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Flerfamiljsbostäder 

2023                                   
exkl. moms 

2023                             
ink. moms 

    
  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 63 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtning. 

814 1 018 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 

 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 66 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
 

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 
 

46 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 45 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

    

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

    

 Städning, timtaxa 861 1076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 
 

198 
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 VERKSAMHETER  2023                        
exkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    
 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 

matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 389 
 

1 736 

  190 liters kärl 1 497 1 871 

  370 liters kärl 2 841 3 551 

  660 liters kärl 4 464 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 621 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  2 925 3 656 

  370 liters kärl 4 437 5 546 

  660 liters kärl 7 679 9 596 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 138 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  6 031 7 539 

 370 liters kärl 9 317 11 646 

 660 liters kärl 16 125 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 6 594 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  9 357 11 696 

 370 liters kärl 14 199 17 749 

 660 liters kärl 24 570 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 10 047 12 559 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 542 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 947 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 1 991 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 032 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2023                           
exkl. Moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 62 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

814 1 018 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 630 788 

 370 liters kärl 879 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 302 

 
 

1 628 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 37 46 

 15 meter – 30 meter 72 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 54 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
287 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 37 
4 

46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 45 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

287 

 
 

359 
 För 2:a och efterföljande enheter 68 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 72 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 119 149 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 318 1 648 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 318 1 648 

    

 Städning, timtaxa 861 1 076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 158 198 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 
Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, s.k..preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
Avgift återvinningscentraler 
I området finns 3 st återvinningscentral som ägs av Sysavs AB i Malmö. Myndiga privatpersoner har 26 st kostnadsfria 
besök vid centralerna per år. Efterföljande besök debiteras med 325 kr inkl. moms (260 kr exkl. moms). 
 

 
 
Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 
 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  
2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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RENHÅLLNINGSTAXA 
 

Simrishamns och Tomelilla kommuner 
 
 

Jämförelse 2022 – förslag 2023 inkl moms 
Föreslagen höjning 5,0% 
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 PRIVATPERSONER – ENSKILDA HUSHÅLL  2022                                    
inkl.moms 

2023                              
inkl. moms 

 I tätorter används separata kärl för rest- och matavfall.  I abonnemang avseende 140 och 
190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl 
(grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår max två 
matavfallskärl kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar används ett delat 370 liters kärl 
för rest- och matavfall.  
 

  

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

1 782 1 871 

 370 liters kärl  3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -258 -270 

    

 14-dagarshämtning med veckotömning v 25-34 (31 ggr/år)   

 140 liters kärl 2 750 2888 

 190 liters kärl 2 878 3 021 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 
 

2 878 3 021 

 370 liters kärl  4 478 4 701 

  660 liters kärl 6 409 6 729 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -258 -270 

    

  Fritidshämtning (15 ggr/år)    

  190 liters kärl 1 646 1 729 

  370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 1 646 1 729    

 370 liters kärl  2 797 2 938 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 737 1 825 

  Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -160 -168 

    

 Fritidshämtning med veckotömning v 25-34 (20 ggr/år)    

 190 liters kärl 2 743 2 880 

 370 liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) 2 743 2 880     

 370 liters kärl  3 893 4 088 

 Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd -160 -168 

 Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av 
Ystad/Österlenregionens miljöförbund 

  

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling  
 

  

  190 liters kärl 1 gång/månad + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 644 1 726 

  190 liters kärl 4 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 472 1 546 

  190 liters kärl 2 ggr/år + 140 liters matavfallskärl, 26 ggr/år 1 430 1 501 

    

 Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling  
Tillståndet förutsätter egen kompostering. 

  

  190 liters kärl, 1 gång/månad 1 317 1 384 

  190 liters kärl, 4 ggr/år  1 229 1 290 

  190 liters kärl, 2 ggr/år 1 167 1 226 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Privatpersoner – enskilda hushåll 

2022              
inkl. moms 

2023                              
inkl. moms 

    
 Grundavgift, renhållningsföreskrifterna 9, 57§§) 969 1018 
  Grundavgift uppehåll i hämtning  (renhållningsföreskrifterna 63, 64 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen. 

844 886 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

 Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 61 §)  
Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms.  
Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters  
matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st delat 370l kärl (landsbygd), per kund 

 
 
 

1 375 

 
 
 

1 444 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 
 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
                                     

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 

 
54 56 

    
 Rengöring av kärl    

Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Städning, timtaxa 1 025 1 076 

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 198 
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 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2022                                      
inkl. moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 
matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl 3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 482 3 656 

  370 liters kärl 5 283 5 546 

  660 liters kärl 9 142 9 599 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 736 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 180 7 539 

 370 liters kärl 11 092 11 646  

 660 liters kärl 19 196 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 850 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  11 139 11 696 

 370 liters kärl 16 904 17 749 

 660 liters kärl 29 520 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 962  12 559 

    

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl 
 

  

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 644 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 128 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 370 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 611 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Flerfamiljsbostäder 

2022                                   
inkl. moms 

2023                             
inkl. Moms 

    
  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 63 §§)  

Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar kostnader för 
återvinningscentraler, insamling farligt avfall och vitvaror, information och administration. 
Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtning. 

969 1 018 

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

    

 Dragvägsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 

 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
 

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 
 

46 
  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 54 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 

 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 
 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

    

 Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall från hushåll, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

    

 Städning, timtaxa 1 025 1076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 
 

198 
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 VERKSAMHETER  2022                        
inkl. moms 

2023                          
inkl. moms 

    
 I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt ett 140 liters 

matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av  
370 och 660 liters kärl ingår max två matavfallskärl kostnadsfritt. 
 

  

    

  14-dagarshämtning (26 ggr/år)    

  140 liters kärl 1 654 1 736 

  190 liters kärl 1 782 1 871 

  370 liters kärl 3 383 3 551 

  660 liters kärl 5 313 5 580 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 1 930 2 026 

    

 Veckohämtning (52 ggr/år)    

  190 liters kärl  3 482 3 656 

  370 liters kärl 5 283 5 546 

  660 liters kärl 9 142 9 596 

  160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 3 736 3 923 

    

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år)   

 190 liters kärl  7 180 7 539 

 370 liters kärl 11 092 11 646 

 660 liters kärl 19 196 20 156 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 7 850 8 243 

    

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)   

 190 liters kärl  11 139 11 696 

 370 liters kärl 16 904 17 749 

 660 liters kärl 29 250 30 713 

 160 liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) 11 962 12 559 

     

    

    

 Matavfallshämtning   

 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl   

 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 644 678 

  Veckohämtning (52 ggr/år) 1 128 1 184 

 Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 2 370 2 489 

 Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 3 611 3 790 
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 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER  
Verksamheter 

2022                           
inkl. moms 

2023                          
inkl. Moms 

    

  Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 62 §§)  
Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Avgiften finansierar bl.a. kostnader 
för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i 
hämtningen. 

969 1 018 

    

 Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år)   
 190 liters kärl 750 788 

 370 liters kärl 1 047 1 099 

    

 Tilläggstaxa för osorterat avfall 
Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall. 

 
 

1 550 

 
 

1 628 
    

 Gångavståndsabonnemang  
Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 

  

 0 meter – 15 meter 44 46 

 15 meter – 30 meter 86 90 

    

 Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd), per st 64 68 

    

 Extra hämtning  
Förbeställd budning av rest- och matavfallskärl utöver ord. hämtning, per enhet 
ordinarie hämtning, per enhet  

 
341 

 
359 

 För 2:a och efterföljande enheter, 140-370 liters kärl 44 
4 

46 
4  För 2:a och efterföljande enheter, 660 liters kärl 54 56 

    

 Rengöring av kärl    
Avgiften tas ut vid rengöring av kärl, kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt 
abonnemang) samt tillfällig utökning av kärl, per enhet 
 

 
 

341 

 
 

359 
 För 2:a och efterföljande enheter 81 85 

    

 Kostnad för förstört kärl  
Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell  
prislista från leverantör. 

  

    

 Hyra av lås till kärl, per st 86 90 

    

 Hyra av lock i lock till kärl, per st 141 149 

    

 Hämtning av grovavfall (förbeställd), timtaxa 1 568 1 648 

 Hämtning av grovavfall, inställelseavgift/st 1 568 1 648 

    

 Städning, timtaxa 1 025 1 076 

    

 Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning 187 198 
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Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (kretsloppsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 
Avgiftsskyldighet 
 

Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i 
efterskott och tre månader i förskott, s.k. preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållnings-
abonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall  
det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
Avgift återvinningscentraler 
I området finns 3 st återvinningscentral som ägs av Sysavs AB i Malmö. Myndiga privatpersoner har 26 st. kostnadsfria 
besök vid centralerna per år. Efterföljande besök debiteras med 325 kr inkl. moms (260 kr exkl. moms). 
 

 
 
Eventuell kreditering 
 

Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering 
endast för en tidsperiod av: 
 

- högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning 
- högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning 
- högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning.       
 
 
Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun och Tomelilla kommuner  
2020-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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 TAXA 
 

SLAMTÖMNING 
 
 

Höjning 7 % 
 

 
 

64



 

SLAMTÖMNING   
2023                                  

exkl. Moms 
2023                           

inkl. Moms 

 Enskilda anläggningar   

    

 Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm                    888 kr/st 1 110 kr/st 

 Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm  1 205 kr/st 1 506 kr/st 

 Tillägg för andra och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st. 330 kr/st 413 kr/st 

    

 Timtaxa kombibil (akuttömning) 
 
 

2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Kombibil tömning och spolning av brunn inkl. extra arbete som spädning mm 2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibiltömning av anläggning över 6 kbm 2 782 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibil enbart spolning av anläggning 1 974 kr/tim 2 468 kr/tim 

 Slamtömning inkl. spolning av anläggning, ej akut 2 413 kr/tim 3 016 kr/tim 

 Övriga extra tjänster i samband med tömning 2 194 kr/tim 2 743 kr/tim 

    

 Jourtaxa (kvällar och helger) 4 168 kr/st 5 210 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 296 kr/st 370 kr/st 

 Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter* 98 kr/m 123 kr/m 

 Framkörningsavgift/bomkörning 672 kr/st 840 kr/st 

 Framgrävning av lock och koppling, timtaxa      766 kr/tim 958 kr/tim 

 Extra arbete, avlyft av lock som väger över 15 kg 1 408 kr/st 1 760 kr/st 

    

 Fettavskiljare   

    

 Schemalagd tömning av fettavskiljare 1 259 kr/st 1 574 kr/st 

 Tömning av fettavskiljare senast 2 dagar efter beställning 1 809 kr/st  2 261 kr/st 

 Akut tömning av fettavskiljare inom 4 tim 2 194 kr/st 2 743 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 602 kr/st 753 kr/st 

 Transportkostnad till behandlingsanläggning 2 194 kr/tim 2 742 kr/tim 

 

 
*Vid behov av extra slang debiteras kunder som behöver mer än 17 m extra slang en maxtaxa av 2000 kr inkl moms 
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Ansvar för slammet 
 

Ansvarig för slammet är den som orsakar att en produkt blir slam. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där slammet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Enligt gällande renhållningsordning skall samtliga enskilda anläggningar tömmas 1 gång per år inom 12 månader av 
Ökrab utsedd entreprenör, dvs Ragn-Sells AB. Skulle extra tömningar behövas utöver detta beställs detta av Ökrab.  
 
Fettavskiljare tömmes 4 ggr/år, utöver detta sker tömning via budning. 
Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för slamtömning av enskilda anläggningar. Om hyresgäst finns på 
fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att slamtömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i de  
fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina slamtömningar har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx  och Tomelilla kommuner 2022-
xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATT TÄNKA PÅ INNAN ER SLAMTÖMNING UTFÖRS 
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1. Framkomlighet 

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton. 
Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra 
fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc. måste öppnas för passage. 
Skotta och sanda vintertid vid behov. 
 

2. Är brunnen lätt att hitta? 
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen.  
Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med 
adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra 
dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram  ordentligt så att det går att skjuta 
locket åt sidan. 

 

3. Är locket tungt? 
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 15 kg. Om ditt lock väger mer än så, ber vi er tillse 
att locket är frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. Om så inte är fallet kommer 
en framkörningsavgift debiteras och kund erhåller en ny tid för tömning av brunnen. Kontakta Ökrab för mera 
information. 

 

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader? 
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera 
slang är kostnaden för detta 115 kr/m extra slang.  Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg      
till brunnen för att undvika onödiga extra kostnader. 
 

5. Har du ett minireningsverk? 
Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske 

 

6. Vill du tömma din anläggning själv? 
Kontakta Ystad Österlenregionens Miljöförbund för ansökan om detta eller om ni vill ansöka om förlängd 
hämtningsintervall 

 

7. Har du en sluten tank med snabbkoppling? 
Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens 
vattenlås eller så måste Ökrab meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro av dig. Får vi inget 
meddelande från dig kan inte tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en 
framkörningsavgift 
 
Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift. På okrab.se finns 
en informationsfilm där ni kan få ytterligare tips inför er slamtömning, titta gärna på denna som en förberedelse 
inför slamtömningen 

 

Behöver du extra tömningar? 
Beställ i så fall dessa hos Ökrab, 0414-285 70. Vid akut behov av slamtömning under helger, ring Ragn-Sells 
jourtelefon, 040-28 33 26 
 

 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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 TAXA 
 

SLAMTÖMNING 
 

JÄMFÖRELSE 2022-2023 
Höjning 7 % 
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SLAMTÖMNING   
2022                                  

inkl. Moms 
2023                           

inkl. Moms 

 Enskilda anläggningar   

    

 Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm                    1 038 kr/st 1 110 kr/st 

 Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm  1 408 kr/st 1 506 kr/st 

 Tillägg för andra och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st. 384 kr/st 413 kr/st 

    

 Timtaxa kombibil (akuttömning) 
 
 

3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Kombibil tömning och spolning av brunn inkl. extra arbete som spädning mm 3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibiltömning av anläggning över 6 kbm 3 250 kr/tim 3 478 kr/tim 

 Timtaxa kombibil enbart spolning av anläggning 2 306 kr/tim 2 468 kr/tim 

 Slamtömning inkl. spolning av anläggning, ej akut 2 819 kr/tim 3 016 kr/tim 

 Övriga extra tjänster i samband med tömning 2 563 kr/tim 2 743 kr/tim 

    

 Jourtaxa (kvällar och helger) 4 869 kr/st 5 210 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 346 kr/st 370 kr/st 

 Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter* 115 kr/m 123 kr/m 

 Framkörningsavgift/bomkörning 785 kr/st 840 kr/st 

 Framgrävning av lock och koppling, timtaxa      896 kr/tim 958 kr/tim 

 Extra arbete, avlyft av lock som väger över 15 kg 1 408 kr/st 1 760 kr/st 

    

 Fettavskiljare   

    

 Schemalagd tömning av fettavskiljare 1 471 kr/st 1 574 kr/st 

 Tömning av fettavskiljare senast 2 dagar efter beställning 2 114 kr/st  2 261 kr/st 

 Akut tömning av fettavskiljare inom 4 tim 2 563 kr/st 2 743 kr/st 

 Överkubik, per kbm över 6 kbm 705 kr/st 753 kr/st 

 Transportkostnad till behandlingsanläggning 2 563 kr/tim 2 742 kr/tim 

 

 

*Vid behov av extra slang debiteras kunder som behöver mer än 17 m extra slang en 

maxtaxa av 2000 kr inkl moms 
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Ansvar för slammet 
 

Ansvarig för slammet är den som orsakar att en produkt blir slam. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där slammet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Enligt gällande renhållningsordning skall samtliga enskilda anläggningar tömmas 1 gång per år av Ökrab utsedd 
entreprenör, dvs Ragn-Sells AB. Skulle extra tömningar behövas utöver detta beställs detta av Ökrab.  
 
Fettavskiljare tömmes 4 ggr/år, utöver detta sker tömning via budning. 
Avgiften betalas till Ökrab. 
 
Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för slamtömning av enskilda anläggningar. Om hyresgäst finns på 
fastigheten får ägaren själv debitera denna. 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att slamtömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i de  
fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina slamtömningar har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana 
åtgärder sker.  
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx  och Tomelilla kommuner 2022-
xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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ATT TÄNKA PÅ INNAN ER SLAMTÖMNING UTFÖRS 
 
1. Framkomlighet 

Se till att vägen är framkomlig och att vägunderlaget bär för en större lastbil på ca 25 ton. 
Röjd vägbredd ska vara minst 3,5 m och fri höjd 4,7 m. Såga av utvuxna grenar. Tänk på att parkera bilar och andra 
fordon så att de inte hindrar slambilen från att komma fram. Låsta grindar, bommar etc. måste öppnas för passage. 
Skotta och sanda vintertid vid behov. 
 

2. Är brunnen lätt att hitta? 
Röj buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm så vi lätt kommer åt brunnen.  
Ta bort hinder och markera brunnen så tydligt som möjligt med en pinne eller skylt (gärna märkt med 
adressen). Chauffören har kanske aldrig varit på fastigheten tidigare. Ta bort blomkrukor och andra 
dekorationer från locket. Är brunnen/tanken nergrävd ska den grävas fram  
ordentligt så att det går att skjuta locket åt sidan. 

 

3. Är locket tungt? 
Enligt arbetsmiljöverkets regler får locket inte väga mer än 25 kg. Om ditt lock väger mer än så, ber vi er tillse 
att locket är frilagt och brunnen provisoriskt täckt under hela aviseringsperioden. Om så inte är fallet kommer 
en framkörningsavgift debiteras och kund erhåller en ny tid för tömning av brunnen. Kontakta Ökrab för mera 
information. 

 

4. Kan vi underlätta tömningen och spara extra kostnader? 
Tänk på att kostnad för extra slang debiteras när mer än 25 m behövs för att tömma er brunn. Behövs mera 
slang är kostnaden för detta 115 kr/m extra slang.  Anlägg därför om möjligt en hårdgjord väg      
till brunnen för att undvika onödiga extra kostnader. 
 

5. Har du ett minireningsverk? 
Skicka då in tömningsinstruktion för verket till Ökrab i god tid innan tömning ska ske 

 

6. Vill du tömma din anläggning själv? 
Kontakta Ystad Österlenregionens Miljöförbund för ansökan om detta. 

 

7. Har du en sluten tank med snabbkoppling? 
Vid tömning av slutna tankar med snabbkoppling måste någon vara närvarande för att återfylla toalettens 
vattenlås eller så måste Ökrab meddelas i god tid att tömning får ske utan närvaro av dig. Får vi inget 
meddelande från dig kan inte tömning ske och du kommer då, om du endast har en sluten tank, att debiteras en 
framkörningsavgift 
 
Tänk på att om tömning inte kan utföras på grund av hinder debiteras en framkörningsavgift. På okrab.se finns 
en informationsfilm där ni kan få ytterligare tips inför er slamtömning, titta gärna på denna som en förberedelse 
inför slamtömningen 

 

Behöver du extra tömningar? 
Beställ i så fall dessa hos Ökrab, 0414-285 70 eller Ragn-Sells, 0414-141 60. Vid akut behov av slamtömning 
under helger, ring Ragn-Sells jourtelefon, 040-28 33 26 
 

 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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TAXA 2023 
 

Container 
Kommunalt avfall 

Höjning 5% 
För containers rörande bygg/rivningsavfall och annat avfall som inte är kommunalt avfall och 

därmed jämförbart hänvisas till aktörerna på denna marknad 

 
 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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CONTAINERTÖMNING   
2023                                  

exkl. Moms 
2023                          

inkl. Moms 

 Kommunalt avfall och jämförbart avfall i container   

    

 Hyra containers   

 Baklastarcontainer 4 kbm                    261 kr/mån 326 kr/mån 

 Baklastarcontainer 6-10 kbm  267 kr/mån 334 kr/mån 

 Liftcontainer 10-15 kbm 
 

335 kr/mån 419 kr/mån 

 Lastväxlarcontainer 30 kbm 603 kr/mån 754 kr/mån 

 Utsättning och hemtagning av container   

 Utsättning och hemtagning av baklastarcontainer 
 
 

904 kr/st 1 130 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av liftcontainer 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av lastväxlarcontainer   

 Tvättning av container 2 612 kr/st 3 265 kr/st 

 Flyttning av container 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

    

 Tömning av container   

 Baklastarcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning varannan vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning varannan vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 2 ggr/vecka 4-8 kbm 323 kr/m 404 kr/m 

 Tömning 2 ggr/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 4-8 kbm 323 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 10 kbm 522 kr/st 653 kr/st 

 Tömning efter budning 4-10 kbm     641 kr/st 801 kr/st 

    

 Komprimator   

 Tömning komprimator veckotömning 1 792 kr/st 2 240 kr/st 

 Tömning komprimator 14-dagarstömning 1 781 kr/st 2 226 kr/st 

 Tömning komprimator budning 1 781 kr/st 2 226 kr/st 
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 Liftcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 1 051 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 10 kbm 1 051 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st  1 633 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 10 kbm 1 175 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633kr/st 

 Tömning 3 ggr per vecka 10 kbm 1 175 kr/st 1 469kr/St 

 Tömning 3 ggr per vecka 12-15 kbm 
 
 

1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 10 kbm 1 175 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 12-15 kbm 1 306 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning efter budning 10-15 kbm 
 

Lastväxlarcontainer 30 kbm 
 
Tömning 1 gång/vecka 
 

Tömning 2 ggr/vecka 
 

Tömning 1 gång/14-dag 
 

Tömning 1 gång/månad 
 

Tömning budning 
 
 
 
 

1 306 kr/st 
 
 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 

1 851 kr/st 
 
 
 
 

1 633 kr/st 
 
 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 
 

2 314 kr/st 

 

 

Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Utöver avgifterna för hyra och tömning av container tillkommer en behandlingsavgift för avfallet. Priset debiteras i 
enlighet med behandlingsanläggningens taxa, se även sysav.se 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att containertömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i 
de fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina containeravgifter har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och avsluta abonnemanget.   
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx och Tomelilla kommuner  
2022-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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TAXA 2023 
 

Container 
Kommunalt avfall 

Jämförelse 2022-2023 höjning 5% 
För containers rörande bygg/rivningsavfall och annat avfall som inte är kommunalt avfall och 

därmed jämförbart hänvisas till aktörerna på denna marknad 

 
 

 
 

Måsalycke Avfallsanläggning, 277 45  SANKT OLOF 
Tel 0414-285 70 e-post kundservice@okrab.se, www.okrab.se 
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CONTAINERTÖMNING   
2022                                  

inkl. Moms 
2023                          

inkl. Moms 

 Hushållsavfall och jämförbart avfall i container   

    

 Hyra containers   

 Baklastarcontainer 4 kbm                    311 kr/mån 326 kr/mån 

 Baklastarcontainer 6-10 kbm  318 kr/mån 334 kr/mån 

 Liftcontainer 10-15 kbm 
 

399 kr/mån 419 kr/mån 

 Lastväxlarcontainer 30 kbm 718 kr/mån 754 kr/mån 

 Utsättning och hemtagning av container   

 Utsättning och hemtagning av baklastarcontainer 
 
 

1076 kr/st 1 130 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av liftcontainer 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Utsättning och hemtagning av lastväxlarcontainer   

 Tvättning av container 3 110 kr/st 3 265 kr/st 

 Flyttning av container 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

    

 Tömning av container   

 Baklastarcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 4-8 kbm 385 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning varannan vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning varannan vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning var 4:e vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 2 ggr/vecka 4-8 kbm 355 kr/m 404 kr/m 

 Tömning 2 ggr/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 4-8 kbm 355 kr/st 404 kr/st 

 Tömning 3 ggr/vecka 10 kbm 621 kr/st 653 kr/st 

 Tömning efter budning 4-10 kbm     763 kr/st 801 kr/st 

    

 Komprimator   

 Tömning komprimator veckotömning 2 133 kr/st 2 240 kr/st 

 Tömning komprimator 14-dagarstömning 2 120 kr/st 2 226 kr/st 

 Tömning komprimator budning  2 120 kr/st 2 226 kr/st 
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 Liftcontainer   

 Tömning 1 gång/vecka 10 kbm 1 251 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång/vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 10 kbm 1 251 kr/st 1 314 kr/st 

 Tömning 1 gång varannan vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st  1 633 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 10 kbm 1 399 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 2 ggr per vecka 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633kr/st 

 Tömning 3 ggr per vecka 10 kbm 1 399 kr/st 1 469kr/St 

 Tömning 3 ggr per vecka 12-15 kbm 
 
 

1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 10 kbm 1 399 kr/st 1 469 kr/st 

 Tömning 1 gång/månad 12-15 kbm 1 555 kr/st 1 633 kr/st 

 Tömning efter budning 10-15 kbm 
 

Lastväxlarcontainer 30 kbm 
 
Tömning 1 gång/vecka 
Tömning 2 ggr/vecka 
Tömning 1 gång/14-dag 
Tömning 1 gång/månad 
Tömning budning 
 
 
 
 

1 555 kr/st 
 
 
 

2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 
2 204 kr/st 

 
 
 
 

1 633 kr/st 
 
 
 

2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 
2 314 kr/st 

 

 

Ansvar för avfallet 
 

Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren 
av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor 
eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och 
föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). 
 
 

Avgiftsskyldighet 
 

Utöver avgifterna för hyra och tömning av container tillkommer en behandlingsavgift för avfallet. Priset debiteras i 
enlighet med behandlingsanläggningens taxa. Se även Sysav.se 
 
Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att containertömning debiteras på nyttjanderättshavare, dvs. i 
de fall det gäller en kommersiell fastighet. 

 
 
Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sina containeravgifter har Ökrab rätt att omedelbart avsluta 
abonnemanget och avsluta abonnemanget.   
 
Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas  
till Ökrab. 
 

- Renhållningstaxans giltighet 
 

Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2022-xx-xx och Tomelilla kommuner  
2022-xx-xx. Taxan gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18305 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 1 november 2022 

 

Budget 2023 med plan 2024-2025 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
• Anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god 

ekonomisk hushållning 2023  
• Fastställa resultat-och balansbudget för 2023-2025 
• Fastställa drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 
• Fastställande av låneram 
• Beslutar om en oförändrad låneram för 2023 på 350 mnkr. 
• Beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

• Beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal borgen behålla 
avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska enligt 
gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 

• Beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i 
budget 2023. 

• Uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i sina respektive 
internbudgetar för år 2023 besluta om de åtgärder som krävs för att uppnå 
fastställda effektiviseringskrav senast den 31 januari 2023. 
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2 (2) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska senast den 30 november fastställa budget för kommande år 
samt en plan för de två kommande åren. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 1 november 2022 

Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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Mål och budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla 
kommun 

Sammanfattning 
 
Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun, kommer att behandlas 
på kommunstyrelsen den 9 november och i kommunfullmäktige den 30 november 2022. 
Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och 
balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning.  
Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: 

Fastställande av skattesats 2023. Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2023 i 
separat beslut. 
• Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2023 

• Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och 
verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2023  
 

• Fastställande av resultat-och balansbudget för 2023-2025 
• Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget 2023-

2025 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2023 
• Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och 

investeringsbudget för 2023 i enlighet med förslaget i detta dokument 
 

• Fastställande av låneram 
• Kommunfullmäktige beslutar om en oförändrad låneram för 2023 på 350 

mnkr. 
 

• Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag 
• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld 
ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt 
värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att för lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån behandlas individuellt och avgiften 
ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. 
 

• Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven 
• Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till 

resultatutjämningsreserven ska göras i budget 2023. 
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• Styrelsen och nämnderna beslutar i sina respektive internbudgetar om de 
åtgärder som krävs för att uppnå fastställda effektiviseringskrav senast den 31 
januari 2023. 
 

Budgetprocessen  

Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i februari. Temat var hur Tomelilla 
kommun påverkas av trender i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna 
från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, byggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden 
samt ledande tjänstepersoner. Olika omvärldstrender belystes och den ekonomiska 
utvecklingen för kommande planperiod redovisades.  
Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samråden 
syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för 
2023. Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, 
ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet, Österlen VA samt chefstjänstepersoner.  
 
Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet 
har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag 
utgör en del av budgetförslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslutade i mars att skicka budgetremissen för åren 2023-2025 till 
nämnderna för att få en redovisning av de största och viktigaste utmaningarna som 
kommunen står inför inom respektive verksamhet samt behovet av investeringar. 
 
Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i 
planeringsförutsättningarna främst beroende på stora förändringar i pris- och 
pensionskostnadsutvecklingen. Som grund i förslaget har SKR:s beräkningar i cirkulär 
37:22 använts. 
 
Nämnderna och kommunstyrelsen ska besluta om sina respektive internbudgetar utifrån 
beslutade verksamhetsmål innan januari månads utgång. 
Återredovisning från nämnderna ska ske vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 
2023. 
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Planeringsförutsättningar 
Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar för budget 2023, den 13 mars 
Ks §16. Nämnderna lämnade sina remissyttrande under första tertialet 2022 och 
investeringsberedningen hade sitt första sammanträde i juni. SKR:s prognos i oktober 
2022 har varit grunden för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. 
Förutsättningarna för kommande planperiod har försämrats kraftigt under året. 
Inflationsförväntningarna har ökat väsentligt i prognoserna och konsekvenser av detta 
samt förändringar av pensionsavtalet kommer att innebära en stor påfrestning för den 
kommunala ekonomin. Osäkerheten kring arbetslöshetsutvecklingen påverkar även 
prognoserna för skatteintäkter inför kommande period. Utvecklingen under 2022 är dock 
fortsatt god och Tomelilla prognostiserar ett överskott på 41,5 mnkr för år 2022 jämfört 
med budgeterade 16,5 mnkr. Detta beror framförallt på ett bättre utfall av 
slutskatteavräkningarna för åren 2021 och 2022.   
 
 
  enligt Ks § 16 förutsättningar enligt detta förslag 
Skattesats 20,61 kr 20,61 kr 
Antal invånare 13 800 st  13 800 st 
Resultatmål  2,0% 1,5% 
Internränta 1,0% 1,25% 
Pris- o lönekompensation 2,9% 3,5% 
Ökade pensionskostnader - 31,3 mnkr 
Besparingar/effektiviseringar - 22,1 mnkr 
Reserv  8,0 mnkr  8,0 mnkr 
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Styr- och målmodell 
Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med 
styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, 
så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.  

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

En kortare devis är kopplad till visionen:: 
"Tomelilla på Österlen - en kreativ och hållbar bit av Skåne” 

Målmodell 
Nuvarande målmodell beslutades under 2018 av kommunfullmäktige. Den innebär att 
kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där 
verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges 
övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera 
nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive 
målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till 
nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som 
information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av 
kommunfullmäktige .  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 
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Befolkningsutveckling 
Befolkningen uppgick till 13 712 vid årsskiftet 2021/2022 och hade ökat till 13 760 
personer vid augusti månads utgång 

Skatteprognosen för 2023-2025 bygger på 13 800 invånare för 2023 och kommande åren 
13 850 invånare 2024 och 13 900 invånare 2025. Detta är ett lägre antagande än SKR:s 
riksprognos. Födelsenettohar varit negativt de senaste åren medan flyttningsnetto har 
uppvisat en positiv trend.  

Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag 
Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som budgeten grundas på utgår från SKRs 
cirkulär, 2022:37. .I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften 
Intäkterna förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 
20,61 kr 

RUR, resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det 
ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv  (RUR). En resultatutjämningsreserv 
utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka 
underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för 
verksamheterna. 
Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga 
underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste 
tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas 
understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKR:s senaste prognos skulle det vara möjligt 
åren 2023 och 2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat 
Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering 
till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband 
med behandlingen av årsredovisningen för 2023. Ingen reservering till eller nyttjande av 
RUR görs i budget 2023 enligt detta förslag. I samband med fastställande av 
årsredovisningen för år 2020 avsattes 13,5 mnkr till RUR som därmed uppgår till 30 
mnkr. 

Balanskrav 

Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten 
ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag 
göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska 
återställas inom tre år. 
De budgeterade resultaten för åren 2023 till 2025 är positiva enligt detta underlag. Inga 
gamla underskott från förgående år finns att återställa. 
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Investeringar 
Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus 
årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad 
upplåning De tidigare låga ränteläge har börjat röra sig uppåt i samband med att 
samhällsekonomin har försämrats. Riksbanken har under året höjt styrräntan ett par 
gånger och förväntas fortsätta med höjningar även framöver.  Om kommunen inte kan 
amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. I 
budgetförslaget för 2023 är den skattefinansierade verksamhetens investeringsvolym 
självfinansierad medan delar av VA-investeringarna kräver lånefinansiering . Detta täcks 
inom ramen för VA-kollektivets taxor.  

Exploateringsverksamhet 

Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras 
av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om 
kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen 
och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att 
likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. 
Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna 
typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade 
men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr.  

Prioriterade investeringsobjekt 
Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2023 framgår av tabellen nedan. 
För den skattefinansierade verksamheten är ramen för de prioriterade investeringarna 71,7 
mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 26,4 mnkr exklusive 
intäkter, total investeringsram för 2023 är 97,5 mnkr. 

Förslag till investeringsbudget 2023 (Projektredovisning i bilaga 1) 

 
Nämnd Investering 

2023 
tkr 

Investering 
2024 

tkr 

Investering 
2025 

tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 47 150 47 350 41 900 
 varav fastighet 24 350 23 650 20 200 
 varav gata/park 22 800 23 700 21 700 
    
Familjenämnden 4 000 3 000 3 000 
    
Vård och omsorgsnämnden 1 800 1 500 1 500 
    
Kommunstyrelsen 2 050 1 500 1 500 

-     
SUMMA SKATTEFINANSIERAT 55 000 53 350 47 900 
    
Samhällsbyggnadsnämnden    
Vatten – och avlopp 29 450 23 900 38 100 
TOTAL INVESTERINGSRAM  84 450 77 250 86 000 
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Låneskuld  
Kommunens nuvarande låneskuld  (2022-11-01) uppgår till 300 mnkr. 
Självfinansieringsgraden på de skattefinansierade investeringarna 2023 beräknas uppgå till 
100 %. Nuvarande låneram på 350 mnkr bedöms kunna vara oförändrad under 2023. 

Borgensram och borgensavgift från bolagen 
Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt budget 2022 till 500 mnkr och för 
Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Österlenhem AB och Tomelilla Industri AB gör 
bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen är oförändrat under 2023.  
En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften gjordes 
inför 2019. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. 
Nya lån behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt 
gällande finansreglemente.  

Känslighetsanalys 
Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens 
kostnader och intäkter enligt följande: 

• Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 29,0 mnkr 
• 100 invånare motsvarar cirka 6,0 mnkr 
• Löneökning med 1 % innebär ca 5 mnkr inklusive PO 

Arbetsgivaravgifter 
PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 42,75 %, i enlighet 
med SKRs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar 
kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension  
Internränta 
Internräntan för 2023 är 1,25 % enligt SKR, dvs 0,25 % högre än 2022. Internräntan 
syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar 
under hela deras ekonomiska livslängd. 

Resultat 
Resultat för 2023 uppgår till 13,8 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2024 är 15,7 mnkr 
och 2025 37,2 mnkr.  
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Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter 
 
Driftsramarna för 2023 utgår från budget 2022 med tillägg för uppräkningar enligt 
prisindex för kommunal verksamhet PKV med justering för PO-pålägg samt besparingar 
på drygt 22 mnkr. 

Förslag till driftsramar 2023 (tkr) 

Nämnd  
Budget 

2022 
Uppräk
ning 

Effektiviseri
ng Budget 2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Kommunfullmäktige -966 -34 0 -1 000 -1 030 -1 062 -1 095 
Revisionen* -1 325 -50 200 -1 175 -1 210 -1 248 -1 286 
Valnämnden -275 -20 270 -25 -300 -25 -350 
överförmyndarnämnd -2 588 -91 0 -2 679 -2 759 -2 844 -2 933 
Kommunstyrelsen -74 139 -2 595 5 168 -71 566 -73 713 -75 998 -78 354 
Samhällsbyggnadsnämnden -52 162 -1 826 3 657 -50 331 -51 841 -53 448 -55 105 
Byggnadsnämnden -2 957 -103 1 040 -2 020 -2 081 -2 146 -2 212 
Kultur&fritidsnämnden -24 080 -843 814 -24 109 -24 832 -25 602 -26 396 
Vård&omsorgsnämnden -253 666 -8 878 5 019 -257 525 -265 251 -273 474 -281 952 
Familjenämnden -428 629 -15 002 5 893 -437 738 -450 870 -464 847 -479 257 
NETTOKOSTNADER -840 787 -29 442 22 061 -848 167 -873 887 -900 693 -928 939 

        
Finansiering 857 331 4 661 0 861 992 889 631 937 880 966 810 

         
RESULTAT 16 544 -24 781 22 061 13 825 15 744 37 187 37 871 

        
        
        
2%  resultatmål 17 465   18 508 19 224 19 829 20 442 

 

Revisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidie. 
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Resultat- och balansbudget 
Med föreslagna driftramar 2023 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av 
KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultat- och balansbudget.  

  Resultatbudget ( mnkr ) 
    

 
Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Verksamhetens intäkter 190,0 210,0 220,0 230,0 

Verksamhetens kostnader -989,1 -1 068,1 -1 107,5 -1 126,4 

Av- och nedskrivningar -53,0 -50,0 -54,0 -56,0 

Verksamhetens nettokostnader -852,1 -908,1 -941,5 952,4 

Skatteintäkter 567,3 603,0 630,7 656,7 

Generella statsbidrag och utjämning 301,3 322,4 330,5 337,4 

Skatteintäkter totalt 868,6 925,5 961,2 994,1 

Finansiella intäkter 4,0 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -4,0 -6,0 -6,5 -7,0 

Resultat före extraordinära poster 16,5 13,8 15,7 37,2 

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 16,5 13,8 15,7 37,2 
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Balansbudget ( mnkr) 

    

TILLGÅNGAR Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Materiella anläggningstillgångar 

    
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 718,8 753,3 773,6 848,6 

Maskiner och inventarier 40,0 42,0 45,0 47,0 

Finansiella anläggningstillgångar     
  

Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 28,0 28,0 28,0 28,0 

Summa anläggningstillgångar 786,8 823,3 846,8 923,6 

Förråd med mera 9,0 9,0 9,0 9,0 

Kortfristiga fordringar 40,0 40,0 40,0 40,0 

Kortfristiga placeringar 50,0 50,0 50,0 50,0 

Kassa och bank 40,0 40,0 40,0 40,0 

Summa omsättningstillgångar 139,0 139,0 139,0 139,0 

SUMMA TILLGÅNGAR 925,0 962,3 985,6 1 062,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
  

Eget kapital  463,8 477,6 493,3 530,5 

därav årets resultat * 16,5 13,8 15,7 37,2 

Avsatt till pensioner 9,5 9,5 9,5 9,5 

Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 9,5 9,5 9,5 9,5 

Långfristiga skulder 350,0 350,0 370,0 390,0 

Kortfristiga skulder 101,7 125,2 112,8 132,6 

Summa skulder 451,7 475,2 482,8 522,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 925,0 962,3 985,6 1 062,6 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten.  
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk 
hushållning redovisas nedan.  

Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens 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.  

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att 
ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning.  
Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens 
och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma 
investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det 
övergripande finansiella målen. 
 
Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och 
generella bidrag. 
 

Resultatmål 
• Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå 

till lägst 2,0 % i genomsnitt under mandatperioden 2023-2026 

Investeringsmål 
• Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden 2023-2026 uppgå till max 

12 % av totala skatteintäkterna. 

Skuldmål 

• Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till minst 55 % i 
genomsnitt under perioden 2023-2026. 
Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut 
självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör 
undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras 
genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. 
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Nämndsmål 2023 
Nämnderna och kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag 
till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. 

Beslutsunderlag till nämndmål 2023  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18305 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 1 november 2022 

 

Mål 2023 för kommunstyrelsen  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta mål och tillhörande indikatorer för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Tomelilla har, för den nuvarande mandatperioden, pekat ut tre 
övergripande målområden för kommunens verksamhet. Dessa ska alla arbeta med 
genom att nämnder, styrelsen och verksamheter bryter ner dem till egna inriktningar 
att jobba med som syftar till att stärka respektive målområde. Kommunfullmäktiges 
målområde kan komma att förändras beroende på valresultatet 2023 och kommande 
mandatperiod. 

Hållbar utveckling 
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter  
Indikatorer:  

• Utökning med 10 nya E-tjänster.  
• Införande av 2-3 Gateways och 30 sensorer till förmån för ökad digitalisering 

samt till förmån för alternativa kommunikationsformer i samband med 
krisledning. 

• 20 nya öppna datakällor och inklusive GIS-funktion. 
• Digital publicering av 100 % av detaljplanerna.  
• Antagande av reviderad översiktsplan inkl bostadsförsörjningsprogram.  
• Införande av minst 2 entreprenörsdrivna detaljplaneprocesser samt 2 

arkitekttävlingar. 
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Hållbarhet och samarbete ökar och genomsyrar hela förvaltningen  
Indikatorer:  

• Mätningen aktuell hållbarhetsranking i Sverige, placering bland de 70 bästa 
kommunerna.  

• Genomförande av certifiering inom jämställdhetsområdet. 

Kommunen stärker barns rättigheter och barnrättsperspektivet är 
utgångspunkt för alla beslut oh åtgärder som rör barn 
Indikatorer:  

• Införandet av en innovationshubb för barn och ungdomar.  
• UNICEFs kriterier för en barnrättskommun genomförs.  

Delaktighet och egenmakt 
Invånare, näringsliv och besökare ska känna hög servicegrad och gott 
bemötande i kontakterna med Tomelilla kommun  

Indikatorer:  

• Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, plats 100 eller bättre.  
• SKR:s Insiktsmätning, NKI 80.  
• SKR:s servicemätning, ranking index, bland de 25 % bästa. 
• SCBs medborgarundersökning, 40 % svarar mycket bra eller ganska bra på 

frågan om kommuninvånarnas möjlighet att aktivt delta i arbetet med 
utveckling av kommunen. 

• Ökning av andel fysiska och digitala medborgardialoger med 30 % i 
förhållande till 2022.  

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare  

Indikatorer:  

• Andel medarbetare som rekommenderar Tomelilla kommun som 
arbetsgivare, 75 %.  

• Andel heltidsarbetande medarbetare 82 %.  
• Förvaltningens alla verksamheter ska ha en aktiv handlingsplan som möter 

kommunens kompetensutvecklingsbehov. 
• Uppföljning av handlingar och resultat som möter 

kompetensförsörjningsplanen ska redovisas varje tertial. 
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Trygghet och hälsa 
Arbete med livskvalitet och folkhälsa ska förbättras  
Indikatorer:  
Förvaltningens alla verksamheter ska ha en aktiv handlingsplan som möter 
Livskvalitetsprogrammets prioriteringar. 

 Uppföljning av handlingar och resultat som möter Livskvalitetsprogrammets 
prioriteringar ska redovisas varje tertial.  

Tomelilla ska upplevas som en trygg kommun  
Indikator:  
Totalindex i polisens trygghetsmätning, 1,60. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv förutom att det för att utveckla kommunens 
nyckeltalsprocesser samt integration av GIS-arbete och öppna datakällor till förmån 
för invånare och näringsliv, inte minst i plansammanhang behövs ytterligare en 
medarbetare med statistisk kompetens 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv förutom att de kriterier som det innebär att vara en 
barnrättskommun är en kvalitetssäkring av kommunens arbete med barn och 
ungdomar 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. Under 2022 fanns inte hållbarhetsområdet med i 
kommunens måldokument i lika stor omfattning som föreslås i denna tjänsteskrivelse 

Uppföljning 
Uppföljning av målen kommer att ske tertialvis under år 2023.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 1 november 2022 
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Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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Investeringar år 2023 med plan för 2024-2025, Investeringsberedning 3
Endast VA

2024 2025 2026

Investeringsprojekt Beskrivning av projektet

Prioritet 

2023

Investerings-

utgift

Kapitaltjänst-

kostnad Driftkostnad

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Samhällsbyggnadsnämnden

Gata/park

Asfalt och vägmarkering Underhåll asfaltsprogramet 1 3 000 000 238 200 0 3 000 000 3 000 000

Åtgärder trafiksäkerhet Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101 1 500 000 57 000 0 500 000 500 000

Lekplatser Tomelilla Enligt lekplatsrapporten 1 1 500 000 169 000 10 000 - -

G/C -vägar Enligt cykelledsplanen 1 2 500 000 198 600 10 000 2 500 000 2 500 000

Gatubelysning till LED 1 1 500 000 0 2 500 000 2 500 000

Julbelysning Julbelysning till byarna 1 500 000 107 000 10 000 - -

Nyplantering av träd byar +Tomelilla                                   Träd för träd 1 200 000 9 900 0 - -

Gatuinvesteringar i  samb. VA Gatuinvesteringar i samband med sanering VA-ledningar 1 6 000 000 475 000 0 6 000 000 6 000 000

Torget i en by Försköning och grönare torg med ev. utegym en by/år 1 2 000 000 225 000 0 2 000 000 2 000 000

Utegym byarna En by per år. Två stycken utegym 2024 och 2025. 1 500 000 57 000 20 000 1 000 000 1 000 000

Hundrastgård En/år 1 100 000 12 000 35 000 100 000 100 000

Utegym, Kastanjeskolan KF § 7, 14 feb 2022, öka folkhälsan 1 500 000 57 000 20 000 - -

Byte av elanläggning ej kommunala vägar Särskilja kommunens elanläggningar från luftledningar 1 2 000 000 225 700 0 2 000 000 2 000 000

Tillgänglighetsåtgärder/trygghetsåtgärder 1 1 000 000 213 200 0 - -

Dikningsföretag Kommunens andel i dikningsföretagen - - - - 100 000 100 000

Grävmaskin 8 tons grävmaskin - - - - 3 000 000 -

Redskapsbärare Ersätter trädgårdstraktorn - - - - - 1 000 000

Oförutsett 1 1 000 000 113 200 0 1 000 000 1 000 000

Totalt gata/park 22 800 000 2 157 800 105 000 23 700 000 21 700 000

Fastighet

Brandstation/GK/Milj Nya agg + styr och regler 1 4 000 000 371 400 61 900 - -

Brandstation/GK/Milj Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer 1 1 000 000 113 200 18 900 - -

Brandstation/GK/Milj Nytt tak lågdelen + kallförrådet + vagnhallen + taksäkerhet 1 3 000 000 138 200 23 000 - -

Brandstation/GK/Milj Solceller tak 1 2 500 000 198 600 33 100 - -

Onslunda sporthall Nytt tak plus solceller 1 3 000 000 189 000 31 500 - -

Ny bil Utbyte av bef/gammal bil till el- eller gasbil 1 500 000 173 600 43 400 500 000 500 000

Solhuset Låssystem/passersystem/utrymningslarm 1 250 000 35 100 11 700 - -

Laddstolpar Norrevång Under förutsättning att det går att koppla in på bef. anläggning 1 600 000 128 200 21 400 - -

Energieffektiviseringsåtgärder Ex. utbyte belysning, pumpar, fläktar, styr/regler mm 1 1 000 000 112 500 18 700 1 000 000 1 000 000

Smedstorpsbadet Renovering inkl. reningsanläggning 1 5 500 000 252 800 105 300 - -

Brösarps skola Renovering kök och matsal - - - - 3 000 000 -

Brösarps skola Byta lysrörsarmaturer till LED-armaturer - - - - 1 000 000 -

Brösarps skola Ombygg. Ventilation klassrum utbyte TA/FA1 - - - - 3 000 000 -

Smedstorps skola Takbyte skola och matsal samt tilläggsisolering vind - - - - 3 500 000 -

Smedstorps skola Solceller tak - - - - 2 000 000 -

Smedstorps skola Omfogning delar av tegelfasad - - - - 400 000 -

Smedstorps skola Byte fönsterpartier huvudbyggnad skoldel - - - - 2 000 000 -

Smedstorps skola Utbyte undercentral värmereglering, pumpgrupp - - - - 250 000 -

Smedstorps skola Byte vent. aggr. TA/FA3, TA/FA1 vav reglering våningsplan - - - - 3 000 000 -

Smedstorps skola Byte entrépartier dörrar - - - - 500 000 -

Onslunda skola Lekredskap/utemiljö/lekstuga - - - - 500 000 -

Byavångsskolan Nytt ventilationsaggregat TA/FA 1 värmeåtervinning FF2 - - - - - 1 500 000

Byavångsskolan Ommålning blåskolan byte markiser - - - - - 1 400 000

Byavångsskolan Byte tak, taksäkerhet blå skolan, tilläggsisolering - - - - - 4 500 000

Byavångsskolan Målning plåttak röda skolan gymnastikdel, tilläggsisolering - - - - - 600 000

Kulturhuset Solceller tak - - - - - 1 000 000

Brösarps brandstation Utemiljö, asfalt, vattenavrinning - - - - - 200 000

Onslunda skola Solceller tak - - - - - 2 500 000

Onslunda skola Utvändigt ytskikt tak, taksäkerhet, skärmtak - - - - - 4 000 000

Ospecificerat/tillgänglighet 1 3 000 000 338 200 56 400 3 000 000 3 000 000

Totalt Fastighet 24 350 000 2 050 800 425 300 23 650 000 20 200 000

2023
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2024 2025 2026

Investeringsprojekt Beskrivning av projektet

Prioritet 

2023

Investerings-

utgift

Kapitaltjänst-

kostnad Driftkostnad

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Investerings-

utgift

Vattenverk

Granebo 1 250 000 - - 500 000 500 000 75 000 000

Ombyggnad Eljaröds vattenverk 1 2 250 000 - - - - -

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Reservoarer

Ny reservoar Granebo 1 - - - - - 5 000 000

Mindre investeringar 1 250 000 - - 250 000 100 000 100 000

Tryckstegring

Mindre investeringar 1 250 000 - - 250 000 250 000 250 000

Avloppsreningsverk

Skåne Tranås ombyggn. bassäng 1 650 000 - - - - -

Övraby modernisering 1 - - - 1 200 000 - -

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Avloppspumpstationer

Smedstorp ombyggnad 1 500 000 - - - - -

Spjutstorp ny pst (ersätter arv) 1 - - - - - 10 000 000

Säker kommunikation 1 1 000 000 - - - - -

Mätning bräddningspunkter 1 - - - 500 000 500 000 500 000

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ledningsnät

Överföring spill Spjutstorp-Tomelilla 1 500 000 - - 500 000 18 000 000 -

Brogatan Separering 80 m 1 1 200 000 - - - - -

Mellanvägsgatan Sanering kombi 250 m 1 3 750 000 - - - - -

Vattenledning T-lilla-Lunnarp Relining 1 100 m 1 1 700 000 - - - - -

Nygatan-Skomakaregatan Sanering kombi 250 m 1 - - - - 3 750 000 -

Ekelingatan Sanering kombiledning 150 m 1 2 250 000 - - - - -

Skogsgatan Sanering 470 m 1 7 000 000 - - - - -

Lagerhusgatan-Stoppg-Backag Sanering kombi 900 m 1 - - - - - 13 500 000

Österlengatan-Prästg Sanering kombi 600 m 1 - - - - 9 000 000 -

Dalg-Idrottsg Sanering kombi 800 m 1 - - - 12 000 000 - -

Per Ågas gata-Stormg Sanering kombi 1 - - - 2 700 000 - -

Åbogatan Sanering 160 m 1 2 400 000 - - - - -

Digitala vattenmätare 1 500 000 - - 500 000 500 000 500 000

Mindre investeringar 1 1 000 000 - - 1 000 000 1 000 000 1 000 000

VA-serviser (självfinansierade)

Anslutning inom VO 1 1 000 000 - - 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Exploateringsområde (självfinansierade)

Tingvallaområdet 1 - - - - - -

Svampa-området 1 - - - - - -

Västra industriområdet 1 - - - - - -

Totalt VA-investeringar 29 450 000 23 900 000 38 100 000 110 350 000

Summa samhällsbyggnadsnämnden 76 600 000 4 208 600 530 300 71 250 000 80 000 000

Familjenämnden - barn och utbildning

Inventarieutbyte 1 1 500 000 300 000 - 1 500 000 1 500 000

Digitala enheter till elever/personal Enligt utbytesplan 1 1 500 000 500 000 - 1 500 000 1 500 000

Smedstorps skolgård 1 500 000 60 000 - - -

Projektering f-6 skola Ingår i 2022 års budget och beräknas pågå även under 2023 1 0 0 - - -

Initiativ Brösarp, växthus Kostnadsuppskattning framme till investeringsberedning 1 500 000 25 000 - - -

Summa familjenämnden - barn och utbildning 4 000 000 885 000 3 000 000 3 000 000

Vård- och omsorgsnämnden

Inventarier för stöd och omsorg 1 1 500 000 300 000 - 1 500 000 1 500 000

Inventarier industribyn 1 300 000 60 000 - - -

Summa vård- och omsorgsnämnden 1 800 000 360 000 1 500 000 1 500 000

Kommunstyrelsen

IT-investeringar 1 1 050 000 210 000 - 1 500 000 1 500 000

Inventarier 1 150 000 30 000 - - -

Medborgarbudget 1 850 000 -

Summa kommunstyrelsen 2 050 000 240 000 1 500 000 1 500 000

Summa investeringar 84 450 000 5 693 600 530 300 77 250 000 86 000 000

2023
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2018/286 
 
Datum 24 oktober 2022 

 

Val av referensgrupp för framtagande av 
klimatfärdplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar välja Sander Dijkstra (M), Kristin Skoog (S), Anna 
Sandegren (SD), Sven Gunnarsson (C) och Mona Nihlén (V) till politisk 
referensgrupp för framtagande av klimatfärdplan.  

Ärendebeskrivning 
I enlighet med den i kommunen antagna energi- och klimatplanen ska en åtgärdsplan 
tas fram. Kommunfullmäktige beslutade även, den 16 maj 2022, kf § 60/2022, att 
positivt besvara en motion angående klimatet med att en klimatfärdplan ska tas fram.  
Det är en stor fördel att vid framtagande av denna klimatfärdplan ha en politisk 
referensgrupp för avstämningar.  

För att ha en så bred förankring som möjligt bör de fem i frågan relevanta 
nämnderna samt kommunstyrelsen vara representerade. Likaså bör så många partier 
som möjligt vara representerade i gruppen. 

Traditionellt brukar antingen partierna eller nämnderna föreslå personer till olika 
uppdrag, men för att uppnå den breda förankringen i både nämnder och partier så 
lägger förvaltningen efter avstämning med kommunfullmäktiges presidium och 
kommunstyrelsens ordförande fram följande förslag:  

Sander Dijkstra (M, ordförande SBN) 

Kristin Skoog (S, 2:e vice ordf. BN) 

Anna Sandegren (SD, 1:e vice ordf. Fnifu) 
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2 (2) 

Sven Gunnarsson (C, 1:e vice ordf. KFN) 

Mona Nihlén (V, 2:e vice ordf. VON) 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnad för arvoden med mera tas ur kommunstyrelsens budget. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att barn berörs nämnvärt av förslaget. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att miljön berörs nämnvärt av förslaget. 

Uppföljning 
Förslag på klimatfärdplan kommer till kommunstyrelsen när frågan är färdigberedd. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 24 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

De valda 

Verksamhetsstrateg Madeleine Wahlund 

Lön i Ystad 

Förtroendemannaregistret/Therese Stendahl 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 157 Dnr KS 2022/9 

Uppföljning av intern kontroll 
kommunstyrelsen andra tertialet 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 januari 2022, § 61/2022, att utifrån genomförd 
riskanalys anta den interna kontrollplanen för år 2022.  

Förvaltningens samlade bedömning av de granskningar som är gjorda är att det inte 
finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen bedöms 
vara god.  

Gällande risk id 17 att felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av 
icke-behöriga administratörer och risk id 28 att tillgången på planlagd tomtmark inte 
motsvarar efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning, ska dessa 
enligt den interna kontrollplanen följas upp i oktober. Dessa risker kommer att 
kontrolleras under hösten och följas upp i januari.  

Gällande risk id 54 att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och 
bemanningsenheten håller extern konsult på med en genomlysning av enheten. I 
avvaktan på resultatet av genomlysningen görs därefter bedömning gällande 
kontrollmomentet.  

Risker som kontrollerats, men där det framkommit brister är följande: 
 

• Risk id 11  

Risk att felaktiga inköp görs på grund av bristande kunskap vilket kan leda till högre 
inköpskostnader samt ökad arbetsbelastning på ekonomisupporten för hantering i 
Marknadsplatsen/ Raindance. 

• Risk id 12 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 157 forts. 
 

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

Bedömning: Det har i kontrollerna kommit fram att några avtal överstigande 100 
tkr inte hittats där det enligt gällande riktlinjer finns dokumentationskrav när det är 
direktupphandlingar. Information finns på intranätet att avtal för 
direktupphandlingar ska registreras i Evolution, dock visar kontrollen att det finns ett 
behov av utbildnings- och/eller informationsinsatser för att öka kunskapen om att 
dokumentera. I kontrollerna har det även framkommit att samtliga avtal inte finns i 
avtalsdatabasen vilket försvårar både vid kontroller och för de som ska handla enligt 
avtal. Även här finns ett behov av utbildnings- och/eller informationsinsatser. 

• Risk id 13 

Risk att gränsen för direktupphandling överstigs på grund av bristande rutiner för uppföljning 
av direktupphandlingsgränsen vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre inköpspriser, 
bristande förtroende från leverantörerna etc.  

Bedömning: Vid KPMG:s granskning om samhällsbyggnadsnämndens 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med svensk lagstiftning och interna 
styrdokument gjorde KPMG bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden vid 
granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av 
lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder (se nedan) för att 
stärka arbetet ytterligare.  

• Risk id 30 

Risk att personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt vilket kan leda till höga skadestånd. 
Bedömning: Tomelilla kommuns hantering av personuppgifter fungerar inte 
tillfredsställande, det är bedömningen utifrån den begränsade kontroll som har 
genomförts. Det krävs såväl en förbättring av anställdas hantering av personuppgifter 
i mejl som upprättande av PUB-avtal till de system som hanterar personuppgifter.  

En mer detaljerad beskrivning av granskningen av de kontrollmoment som är 
beslutade enligt den interna kontrollplanen och som ska rapporteras i tertial bifogas 
ärendet. 

Ekonomiska konsekvenser 
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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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

 

§ 157 forts. 

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

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

Uppföljning 
Enligt planen ska uppföljningar redovisas till kommunstyrelsen två gånger under året. 
En sammanfattande bedömning av kommunens interna kontroll rapporteras även i 
tertialrapporten, delårsrapporten och årsredovisningen, dels i varje nämnds 
verksamhetsberättelse, dels i förvaltningsberättelsen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen 
och de förslag på åtgärder som vidtagits med anledning av de brister som påträffats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 
handlingsid: Ks 2022.2787. 

Uppföljning internkontrollplan 2022 – kommunstyrelsen, tertial 2, handlingsid: Ks 
2022.2788. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – kommunstyrelsen 
 
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd, både direktåtgärder och granskningar. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetens samlade bedömning är att det inte finns några väsentliga avvikelser att rapportera och att den interna kontrollen är god.  

Gällande risk id 17 att felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av icke-behöriga administratörer och risk id 28 att tillgången på planlagd 
tomtmark inte motsvarar efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning, ska dessa enligt den interna kontrollplanen följas upp i oktober. Dessa 
risker kommer att kontrolleras under hösten och följas upp i januari.  

Gällande risk id 54 att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och bemanningsenheten håller extern konsult på med en genomlysning av enheten. 
I avvaktan på resultatet av genomlysningen görs därefter bedömning gällande kontrollmomentet.  

Risker som kontrollerats, men där det framkommit brister är följande: 
 

• Risk id 11  

Risk att felaktiga inköp görs på grund av bristande kunskap vilket kan leda till högre inköpskostnader samt ökad arbetsbelastning på ekonomisupporten för hantering i 
Marknadsplatsen/ Raindance. 

• Risk id 12 

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

Bedömning: Det har i kontrollerna kommit fram att några avtal överstigande 100 tkr inte hittats där det enligt gällande riktlinjer finns dokumentationskrav när det 
är direktupphandlingar. Information finns på intranätet att avtal för direktupphandlingar ska registreras i Evolution, dock visar kontrollen att det finns ett behov av 
utbildnings- och/eller informationsinsatser för att öka kunskapen om att dokumentera. I kontrollerna har det även framkommit att samtliga avtal inte finns i 
avtalsdatabasen vilket försvårar både vid kontroller och för de som ska handla enligt avtal. Även här finns ett behov av utbildnings- och/eller informationsinsatser. 

• Risk id 13 

Risk att gränsen för direktupphandling överstigs på grund av bristande rutiner för uppföljning av direktupphandlingsgränsen vilket kan leda till upphandlingsskadeavgift, 
högre inköpspriser, bristande förtroende från leverantörerna etc.  
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Bedömning: Vid KPMG:s granskning om samhällsbyggnadsnämndens direktupphandlingar genomförs i enlighet med svensk lagstiftning och interna 
styrdokument gjorde KPMG bedömningen att samhällsbyggnadsnämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll avseende efterlevnaden av 
lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder (se nedan) för att stärka arbetet ytterligare.  

• Risk id 30 

Risk att personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt vilket kan leda till höga skadestånd. 

Bedömning: Tomelilla kommuns hantering av personuppgifter fungerar inte tillfredsställande, det är bedömningen utifrån den begränsade kontroll som har 
genomförts. Det krävs såväl en förbättring av anställdas hantering av personuppgifter i mejl som upprättande av PUB-avtal till de system som hanterar 
personuppgifter.  
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Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens direktåtgärder och granskningar. 
 
Direktåtgärd 
Riskid  19 

Risk Upphovsrättsskyddad info läggs öppet för externa på öppna intranätet. 

Åtgärd Utbildning av administratörer av intranätet 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

I nuläget rör risken endast kommunikatörerna på kommunikationsavdelningen som publicerar på intranätet. Samtliga har kunskap 
om vilket material som inte kan publiceras öppet, samtliga vet också hur det säkerställs i publiceringsverktyget. Denna åtgärd 
genomfördes innan det öppna intranätet lanserades.  
 
Tillvägagångssättet finns med i en lathund och kommer inkluderas i introducerande rutin i den händelse att fler intranätsredaktörer 
tillkommer. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet 

Se ovan. 

Granskningstidpunkt Juni 

Utförd av Katrin Högborn 
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Granskning 
Riskid 1 

Risk Risk att fel vid integration av faktureringsfiler och utbetalningsfiler inträffar på grund av för svaga inbyggda kontroller vilket leder 
till förlorade intäkter/påminnelseavgifter. 

Kontrollmoment Kontrollera att integrationer med försystem överensstämmer med lämnade underlag. 

Kontrollmetod Kontrollera samtliga integrationer från försystem. 

Omfattning/ avgränsning Två månader granskas. Mars och augusti. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Bedömningen är att det inte finns någon stor risk gällande förlorade intäkter/påminnelseavgifter på grund av svaga inbyggda 
kontroller. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Försystemen Idavall inom kultur och fritid, Extens inom barn och utbildning, Magnacura och Combine inom vård och omsorg 
samt SpeedAdmin inom kulturskolan har kontrollerats. Fakturering som är utförd i mars och augusti månad har kontrollerats med 
avseende på antal fakturerade fakturor samt totalt fakturerat belopp. Samtliga kontroller, både i mars och augusti månad visade på 
full samstämmighet mellan systemen. Bedömningen är därmed att utifrån genomförda kontroller visar dessa inte på någon stor risk 
gällande förlorade intäkter/påminnelseavgifter på grund av svaga inbyggda kontroller. 

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Anneli Engdahl 
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Granskning 
Riskid 11 

Risk Risk att felaktiga inköp görs på grund av bristande kunskap vilket kan leda till högre inköpskostnader samt ökad arbetsbelastning på 
ekonomisupporten för hantering i Marknadsplatsen/ Raindance. 

Kontrollmoment Kontroll att köp görs hos avtalade leverantörer. 

Kontrollmetod Stickprov ur leverantörsreskontran och bankutbetalningar. 

Omfattning/ avgränsning Två månader granskas. Mars och augusti. 40 fakturor granskas vardera månad. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Det har i kontrollerna kommit fram att två avtal i mars samt två avtal i augusti överstigande 100 tkr inte hittats där det enligt 
gällande riktlinjer finns dokumentationskrav när det är direktupphandlingar. Information finns på intranätet att avtal för 
direktupphandlingar ska registreras i Evolution, dock behöver informationen förmedlas till verksamheterna så att de blir bättre på 
att registrera. I kontrollerna har det även framkommit att samtliga avtal inte finns i avtalsdatabasen vilket försvårar både vid 
kontroller och för de som ska handla enligt avtal.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Mars månads kontroll: Av 40 fakturor finns det avtal på 34 stycken. Det finns 20 stycken i avtalsdatabasen, 11 stycken avser 
Marknadsplatsen, två i evolution och ett återfanns i verksamheten. Av de sex fakturor som saknar avtal avser fyra fakturor inköp 
med belopp långt under 100 tkr i år hos dessa leverantörer så det är direktköp där avtal inte behövs. Två fakturor avser inköp över 
100 tkr i år där avtal inte finns i Evolution eller i avtalsdatabasen.    
    
Augusti månads kontroll: Av 40 fakturor finns det avtal på 33 stycken. Det finns 20 stycken i avtalsdatabasen, fyra avrop från 
Adda, ett avtal i Evolution och åtta fakturor avser Marknadsplatsen. Av de sju fakturor som saknar avtal avser fem fakturor inköp 
med belopp långt under 100 tkr i år hos dessa leverantörer så det är direktköp där avtal inte behövs. Två fakturor avser inköp över 
100 tkr i år där avtal inte finns i Evolution eller i avtalsdatabasen. 
 
Slutsats: Information finns på intranätet att avtal för direktupphandlingar ska registreras i Evolution men jag upplever att 
informationen behöver förmedlas till enheterna så att de blir bättre på att registrera. Jag ser det även som en brist att alla avtal inte 
finns i avtalsdatabasen så att det blir enkelt att söka.    

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Anneli Engdahl 
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Granskning 
Riskid 12 

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

Kontrollmoment Kontroll att köp görs hos avtalade leverantörer. 

Kontrollmetod Stickprov ur leverantörsreskontran 

Omfattning/ avgränsning Samtliga leverantörsfakturor avseende mars och augusti månad, överstigande 50 tkr, ska kontrolleras. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Det har i kontrollerna kommit fram att tre avtal i mars samt fyra avtal i augusti överstigande 100 tkr inte hittats där det enligt 
gällande riktlinjer finns dokumentationskrav när det är direktupphandlingar. Information finns på intranätet att avtal för 
direktupphandlingar ska registreras i Evolution, dock behöver informationen förmedlas till verksamheterna så att de blir bättre på 
att registrera. I kontrollerna har det även framkommit att samtliga avtal inte finns i avtalsdatabasen vilket försvårar både vid 
kontroller och för de som ska handla enligt avtal. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Mars månads kontroll: Av 83 fakturor finns det avtal på 64 stycken. Det finns 41 stycken i avtalsdatabasen, 17 stycken i Evolution 
och sex stycken har avropats från Adda. Av 19 fakturor som saknar avtal är 10 stycken assistans där avtal inte behövs, fem stycken 
är avtal som gått ut avseende fyra olika leverantörer och ska förnyas. På fyra hittas inga avtal men på en leverantör är beloppen 
under 100 tkr i år så det går som direktköp.   
   
Augusti månads kontroll: Av 89 fakturor finns det avtal på 74 stycken. Det finns 52 stycken i avtalsdatabasen, 17 stycken i 
Evolution, fyra stycken har avropats från Adda och ett avtal återfanns i verksamheten. Av 15 fakturor som saknar avtal avser en 
faktura assistans där avtal inte behövs, sex stycken är avtal som gått ut avseende fyra olika leverantörer och ska förnyas. På sju avtal 
hittas inga avtal, fyra av dessa har belopp över 100 tkr i år och tre är på under 100 tkr så det går som direktköp.  
 
Slutsats: Information finns på intranätet att avtal för direktupphandlingar ska registreras i Evolution men jag upplever att 
informationen behöver förmedlas till enheterna så att de blir bättre på att registrera. Jag ser det även som en brist att alla avtal inte 
finns i avtalsdatabasen så att det blir enkelt att söka. De sju avtal som överstiger 100 tkr och som inte hittats kan finnas ute i 
verksamheten, men kan inte kontrolleras eftersom de inte finns tillgängliga varken i Evolution eller avtalsdatabasen.  

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Anneli Engdahl 
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Granskning 
Riskid 13 

Risk Risk att gränsen för direktupphandling överstigs på grund av bristande rutiner för uppföljning av direktupphandlingsgränsen vilket 
kan leda till upphandlingsskadeavgift, högre inköpspriser, bristande förtroende från leverantörerna etc. 

Kontrollmoment Kontroll att totala inköp inte överstiger direktupphandlingsbelopp. 

Kontrollmetod Stickprov ur leverantörsreskontran. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga leverantörsfakturor vars totala inköpsbelopp överstiger upphandlingsgräns under perioden jan-aug kontrolleras. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

KPMG:s sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende efterlevnaden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder (se nedan) för att stärka arbetet 
ytterligare. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

KPMG har av Tomelilla kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska om samhällsbyggnadsnämndens 
direktupphandlingar genomförs i enlighet med svensk lagstiftning och interna styrdokument.  
 
Sedan den 1 juli 2014 finns krav på att en upphandlande organisation har riktlinjer för direktupphandling och krav på 
dokumentation för direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor. Syftet med kravet på riktlinjer är enligt Konkurrensverket 
bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling. 
Det gäller inte minst vid direktupphandlingar. Riktlinjer ska också syfta till att säkerställa att den upphandlande myndigheten 
tillvaratar konkurrensen vid direktupphandlingar. 
 
KPMG:s sammanfattande bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden vid granskningstillfället inte har en tillräcklig intern kontroll 
avseende efterlevnaden av lagstiftningen och interna styrdokument och bör vidta åtgärder för att stärka arbetet ytterligare. KPMG 
rekommenderar att samhällsbyggnadsnämnden: 

• stärker den interna kontrollen ytterligare avseende direktupphandlingar med syfte att säkerställa att direktupphandlingar 
dokumenteras i enlighet med gällande upphandlingsregler och kommunens egna riktlinjer på området. 

• kommunicerar till kommunstyrelsen att tydliggöra vilket stöd som finns för verksamheten samt roller och ansvar avseende 
upphandlingar och direktupphandlingar till berörda tjänstepersoner i verksamheten. 

• tillser att utbildning och informationsinsatser genomförs så att berörda personer har en uppdaterad och aktuell kunskap 
avseende gällande lagar och regelverk kring direktupphandling. 

Granskningstidpunkt Juni 

Utförd av  KPMG 
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Granskning 
Riskid 17 

Risk Felaktig info publiceras i kommunens sociala mediekanaler av icke-behöriga administratörer. 

Kontrollmoment Kontroll av rutiner för sociala mediakonton. 

Kontrollmetod Kontroll av befintliga rutiner. 

Omfattning/ avgränsning Genomgång av befintliga rutiner för samtliga sociala mediakonton i verksamheten. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Risken kommer att kontrolleras under hösten och följas upp i januari. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

- 

Granskningstidpunkt - 

Utförd av  - 
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Granskning 
Riskid 28 

Risk Risk att tillgången på planlagd tomtmark inte motsvarar efterfrågan, vilket kan leda till begränsad in- och omflyttning. 

Kontrollmoment Kontroll att det finns en uppföljning av tillgång- och efterfrågan av planlagd tomtmark. 

Kontrollmetod Kontroll av detaljplaner och exploateringsområden. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Risken kommer att kontrolleras under hösten och följas upp i januari. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

- 

Granskningstidpunkt - 

Utförd av  - 
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Granskning 
Riskid 30 

Risk Risk att personuppgifter inte hanteras på ett korrekt sätt vilket kan leda till höga skadestånd. 

Kontrollmoment Kontroll huruvida personuppgifter hanteras felaktigt. 

Kontrollmetod Genomgång av huruvida det finns PUB-avtal till avtal till system som hanterar personuppgifter samt kontroll av hantering av 
personuppgifter i mejl. 

Omfattning/ avgränsning Slumpmässigt urval ur alla verksamheter. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Tomelilla kommuns hantering av personuppgifter fungerar inte tillfredsställande, det är bedömningen utifrån den begränsade 
kontroll som har genomförts. Det krävs såväl en förbättring av anställdas hantering av personuppgifter i mejl som upprättande av 
PUB-avtal till de system som hanterar personuppgifter.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Kansliet har granskat GDPR-arbetet i två delar. Dels har PUB-avtal (PUB=Personuppgiftsbiträdesavtal som ska skrivas med den 
externa part som får ta del av personuppgifter, till exempel företag som vi köper system av) kontrollerats, dels har hantering av mejl 
kontrollerats. 
 
Vår granskning har visat att det finns PUB-avtal skrivna med leverantörer av de flesta system som vi använder oss av. Det gäller de 
system som hanterar personuppgifter på något sätt, vilket nästa alla system gör. Leverantörer av system kan alltid få tillgång till 
uppgifter inom systemet och därför krävs det alltid ett PUB-avtal om personuppgifter hanteras inom systemet på något sätt. Det är 
inte tillfredsställande att PUB-avtal saknas för vissa system. 
 
Den andra delen av granskningen gällde anställdas kunskaper och hantering av personuppgifter i mejl som de har fått till sin 
Tomelilla-mejlbox. Det kan konstateras att ett mycket stort antal mejl i mejlboxen inte är sällsynt. Förhoppningsvis är de mejl som 
ska vara diarieförda faktiskt inlagda i diariet, men sedan gallras inte mejlboxen.  
 
Vi kan börja med att konstatera att GDPR gäller för e-post precis som för all annan personuppgiftsbehandling och att i princip 
alltid innehåller personuppgifter. Detta eftersom själva e-postadressen är en personuppgift. Det är inte heller ovanligt att e-post 
innehåller särskilt skyddsvärda personuppgifter, till exempel om sjukdomstillstånd.  
 
Varje behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund. Innan mejlet är läst så kan myndigheter som regel stödja sig på den 
rättsliga grunden allmänt intresse, men efter e-posten är öppnat måste man bedöma om innehållet får sparas och i så fall hur länge. 
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Personuppgifter som vi ska fortsätta att behandla ska läggas in i det system som används, till exempel i diariet för bevarande av 
allmänna handlingar, och därefter ska personuppgifterna bort från mejlboxen. Med andra ord ska mejlet raderas. 
 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, före detta Dataskyddsmyndigheten) betonar att myndigheter har ett ansvar att ta fram riktlinjer 
och utbilda alla i den egna organisationen i hur e-posten ska hanteras. Tomelilla kommun har en gammal riktlinje gällande 
användning av e-post, men den är från långt före GDPR, så det finns all anledning att uppdatera denna riktlinje. Det finns också 
fog för att tro att det behövs en bred utbildningsinsats i hur personuppgifter får hanteras i mejl och skyldigheten att radera mejl som 
innehåller personuppgifter när det inte längre finns en rättslig grund för hanteringen i mejlboxen. 

Granskningstidpunkt Vår-sommar 2022 

Utförd av  Kanslichef Johan Linander och GDPR-ansvarig kommunsekreterare Thomas Lindberg 
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Granskning 
Riskid 40 

Risk Nätet blir långsamt eller slutar fungerar. 

Kontrollmoment Kontrollera att befintliga system fungerar när IT kommunikationen blir långsam eller slutar att fungera. 

Kontrollmetod Kontroll av driftstörningar. 

Omfattning/ avgränsning Genomgång av rutiner och felanmälningar. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

För att förhindra Ddos-attacker eller minska påverkan har Teleservice aktiverat Ddos skydd. Vi har även delat upp inkommande 
internet på inkommande länkar.  
Har efter detta inte märkt av några problem i vårt nät. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Se ovan. 

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Mikael Göransson 
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Granskning 
Riskid 41 

Risk Våra e-tjänster slutar att fungera. 

Kontrollmoment Kontrollera att rutiner finns när e-tjänster slutar att fungera. 

Kontrollmetod Kontroll av driftstörningar. 

Omfattning/ avgränsning Genomgång av rutiner och felanmälningar. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Kontroll av driftstörning genom att skapa en RPA-process som dagligen kontrollerar att våra automatiserade e-tjänster är i gång. 
Hittas ett fel så startas automatiskt e-tjänsten om. Färre avbrott på våra e-tjänster. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Se ovan. 

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Mikael Göransson 
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Granskning 
Riskid 42 

Risk Medvetet intrång i system. 

Kontrollmoment Kontrollera att rutiner finns och följs vid intrångsförsök. 

Kontrollmetod Kontroll av intrångsförsök. 

Omfattning/ avgränsning Genomgång av rutiner och granskning av samtliga intrångsförsök. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Begränsa rättigheter för att minska sårbarheten. Automatisk kontohantering så inga gamla konton ligger kvar.  
Med mindre rättigheter kan man inte nå så mycket. Kontohanteringen har gjort att inte gamla konton ligger kvar som kan nyttjas. 
För att säkra upp ännu mer är det ett inköp av säkerhetssystem för extra skydd som bör införskaffas men detta finns inte med i 
budget. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Se ovan. 

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Mikael Göransson 
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Granskning 
Riskid 44 

Risk Utpressning/Virus 

Kontrollmoment Kontrollera att rutiner finns vid IT attacker. 

Kontrollmetod Kontroll av intrångsförsök. 

Omfattning/ avgränsning Kontroll av säkerhetsrutiner och backupsystem. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Aktiverat MFA (tvåfaktorsinloggning) på våra konton. Dela upp nätet i olika delar för att förhindra spridning. Nytt backupsystem 
för att kunna läsa tillbaka data om olyckan är framme. Samarbete med Simrishamns kommun om lagring av backuper hos varandra. 
Med MFA har vårt skydd för att någon tar över våra konton ökat. Samarbetet med Simrishamn fortsätter för ökad säkerhet. 
Har gjort en hel del men säkerhetstänket måste vi hela tiden jobba med och troligtvis behövs det inköp av olika säkerhetslösningar 
för att höja skyddsnivån. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Se ovan. 

Granskningstidpunkt September 2022 

Utförd av  Mikael Göransson 
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Granskning 
Riskid 54 

Risk Risk att verksamheterna inte använder den centrala rekryterings- och bemanningsenheten på grund av att de inte ser behovet 
alternativt inte vill finansiera stödfunktionen vilket kan leda till arbetsbrist, ej finansiell täckning och kvalitetsbrister i rekrytering, 
minskat stöd vid chefsrekrytering samt ej attraktiv arbetsgivare. Inte möjlighet att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen som leder till 
att vi inte kan leva upp till attraktiva arbetsgivare. 

Kontrollmoment Kontroll av befintliga rutiner följs. 

Kontrollmetod Kontroll av efterlevnad av rutiner. 

Omfattning/ avgränsning Kontroll att befintliga rutiner fungerar och är tillräckliga. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Extern konsult håller på med en genomlysning av enheten. I avvaktan på resultatet av genomlysningen görs därefter bedömning 
gällande kontrollmomentet.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

- 

Granskningstidpunkt - 

Utförd av  - 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 158 Dnr KS 2022/143 

Riktlinjer för kravverksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för kravverksamhet, handlingsid: Ks 
2022.2790. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med riktlinjer för kommunens kravverksamhet är att skapa ett enhetligt arbete 
samt att uppnå effektiva fakturerings- och kravhanteringsrutiner. Alla 
kommuninvånare ska behandlas likvärdigt. Målet är att snabbt och säkert få betalt 
samt minimera kundförlusterna. 

Grundprincipen är att den som nyttjat en kommunal tjänst också ska betala för den.  

Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster som är avgiftsbelagda. Verksamhetsansvarig 
nämnd upprättar förslag till taxa, vilket beslutas av kommunfullmäktige.  
Kommunens kravverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed (4§ inkassolagen. 
 
Revisorerna har vid ett flertal tillfällen påtalat behovet av effektivare kravverksamhet. 

Ekonomiska konsekvenser 
En god och välfungerande kravverksamhet motverkar kundförluster och därmed 
negativa ekonomiska händelser 

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. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 158 forts. 

Uppföljning 
I samband med delårsuppföljning per första och andra tertialet samt vid årsbokslutet 
ska en genomgång av utestående fordringar göras samt en bedömning ska ske av 
eventuellt behov av nedskrivning av osäkra fordringar.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för kravverksamhet, handlingsid: Ks 
2022.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: Ks 2022.2789. 

Riktlinjer för kravverksamhet, handlingsid: Ks 2022.2790. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för kravverksamhet 
 

Inledning 
Syftet med riktlinjer för kommunens kravverksamhet är att skapa ett enhetligt arbete, 
uppnå effektiva fakturerings- och kravhanteringsrutiner. Alla kommuninvånare ska 
behandlas likvärdigt samt därmed säkerställa att kommunen följer kommunallagen 
(2017:725). 

Målet är att snabbt och säkert få betalt samt minimera kundförlusterna. 

Allmänt  
Grundprincipen är att den som nyttjat en kommunal tjänst också ska betala för den.  
Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster som är avgiftsbelagda. Verksamhetsansvarig 
nämnd upprättar förslag till taxa, vilket beslutas av kommunfullmäktige.  
Kommunens kravverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed (4§ inkassolagen). 

Organisation 
Kommunens kravverksamhet handläggs av ekonomiavdelningen. Kommunen har avtal 
med ett externt inkassoföretag som tillhandahåller kravverksamhetstjänster. Debiteringar 
sker via kommunens debiteringssystem som registreras i kundreskontran samt i separat 
system för vatten- och avlopp. 

Ekonomiavdelningen bevakar att kommunens utestående fordringar blir betalda, Vatten 
och avloppsfakturor bevakas av Österlen VA AB på uppdrag av Tomelilla kommun. 

Fakturering 
Respektive verksamhet inom kommunen ansvarar för att ett korrekt och komplett 
faktureringsunderlag tas fram så snabbt som möjligt efter avtal, leverans, prestation eller i 
enlighet med beslutade taxor.  
En faktura ska innehålla vissa uppgifter, vilka regleras i mervärdeskattelagen, 
bokföringslagen, räntelagen samt lagen om kommunal redovisning. Även i köplagen och 
konsumentköplagen finns regler om betalning. Utöver lagstiftningen finns det ett flertal 
punkter med information som bör framgå av en faktura. Reglerna är identiska för såväl 
elektroniska fakturor som fakturor i pappersformat. 
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Fakturaunderlag 
Som fakturaunderlag används särskild blankett ”Debitering av kundfaktura” (finns på 
intranät) där står angivet vilka uppgifter som är obligatoriska för att en faktura ska kunna 
framställas. Faktura– och bokföringsunderlag ska vara besluts attesterat. 
Hyreskontrakt/avtal finns som underlag för hyresfakturering. 

Löpande fakturering, som till exempel barnomsorg och äldreomsorg faktureras i 
försystem enligt avtal. 

Avgifter 
Om avgifter för fakturering, expediering eller motsvarande ska debiteras måste avgifterna 
framgå i ett avtal. 

Kreditering av faktura 
Kreditering av fakturan ska ske om det konstateras att fakturan felaktigt har utställts eller 
om det föreligger något annat fel. Kreditering ska ske genom kreditfaktura vilket görs av 
ekonomiavdelningen. Österlen VA krediteras sina fakturor i eget fakturasystem. 

Betalningsvillkor 
Utfärdad faktura förfaller till betalning 30 dagar efter fakturadatum om inget annat är 
avtalat. Förfallodatum är den tidpunkt när kunden senast måste betala för att inte riskera 
att drabbas av några påföljder.  

Betalningspåminnelse 
Betalningspåminnelse ska innehålla uppgift om namn och adress på borgenär och 
gäldenär, fordringens fakturanummer, fakturadag, förfallodag, fakturabelopp, sista 
betalningsdag och betalningssätt. Påminnelseavgift ska inte tas ut. Påminnelser om 
obetalda räkningar skickas ut cirka 10 dagar efter förfallodagen. 

Kravverksamhet 
Ekonomiavdelningen har det övergripande och samordnande ansvaret för kommunens 
kravverksamhet. Respektive verksamhet är ansvarig för sin egen 
kundfordringsbevakning, vilket innebär ansvar för löpande uppföljning av kundkrediter 
samt kontroll av förfallna fordringar. 

Inkassokrav 
Skickas ut 20 dagar efter betalningspåminnelsen (enligt inkassolagen.) 
Detta görs av ett externt inkassoföretag. Obetalda fakturor skickas 15 dagar efter 
inkassoutskick till Kronofogdemyndigheten av inkassoföretaget. Kommunen får 
information om betalningsföreläggande för att återkoppla om fakturan inte ska skickas 
till KFM. 
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Sanktioner 
I kravrutinerna finns även möjlighet till sanktioner som avstängning och uppsägning. 
Prövning av dessa åtgärder ska ske från fall till fall. 

Anstånd 
Möjlighet till beviljande av enstaka anstånd finns med max 30 dagar från förfallodatum. 
Notering ska finnas under anteckningar i kundreskontran. 

Avbetalningsplan 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få dela upp betalningen bör 
kommunen acceptera detta om skuldbeloppet är av betydande storlek och det är frågan 
om enstaka händelse. Prövningen sker från fall till fall med hänsyn till vilken typ av 
fordran det rör sig om. Om betalning inte görs enligt upplagd plan ska hela beloppet 
förfalla till omedelbar betalning.  

Amorteringsplan beviljas i första hand till maximalt tre månader.  

Avskrivning 
Ärenden som övergått till långtidsbevakning/konkurs anses som en konstaterad 
kundförlust och en bokföringsmässig avskrivning ska göras. Detta görs i samråd med 
respektive verksamhet 2 ggr/år i samband med delårs- och årsbokslut. Avskrivningen 
innebär inte att fordran gentemot gäldenären upphör. 

Kvittning 
När en utbetalning ska göras av kommunen till någon som avser en återbetalning ska det 
kontrolleras om det finns några krav av betydelse mot betalningsmottagaren som kan 
kvittas. Detta innebär även att en återbetalning från Österlen VA ska prövas av 
ekonomiavdelningen före en återbetalning verkställs.  

Preskription 
Allmänna regler om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130).  

En fordran preskriberas enligt huvudregeln tio år räknat från tillkomsten av fordringen 
om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.  

För kommunala fordringar mot privatpersoner gäller den kortare treåriga 
preskriptionstiden, till exempel för barnomsorgsavgifter och VA-avgifter. För fordringar 
på gatukostnader gäller tio års preskriptionstid även i förhållande till privatpersoner. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 159 Dnr KS 2022/138 

Remiss lokalisering av ny f-6 skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsen utan 
förslag till beslut. 

Ärendebeskrivning 
I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort”, handlingsid: 
Fn 2022.2261 redogörs för fem möjliga placeringar av en ny f-6 skola i Tomelilla 
tätort. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som 
genomförts gällande skollokal och skolorganisation i Tomelilla tätort. De föreslagna 
placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag. En 
grundförutsättning för förslagen har varit uppskattat markbehov utifrån schabloner 
med förväntade elevvolymer som utgångspunkt. Familjenämnden har sedan tidigare 
beslutat om att nämnden önskar uppförande av ny f-6 skola i stället för omfattande 
renovering av innevarande Lindesborgsskolan. Uppförande av ny f-6 skola skapar 
därigenom behov av beslut för placering av densamma. 

Förvaltningen har inte rangordnat eller på annat sätt prioriterat de olika 
placeringsförslagen i rapporten. Beslutet om placering av ny f-6 skola är ett 
strategiskt beslut som påverkar under en lång tidshorisont där frågor av mer 
övergripande karaktär i högsta grad är närvarande. Förvaltningen vill dock lyfta 
vikten av att skapa möjligheter för framtida rådighet avseende tillkommande behov 
utöver en f-6 skola, exempelvis förskola eller andra kommunala verksamhetslokaler. 
Två av de föreslagna alternativen kan rymma ”mer än en f-6 skola” i framtiden. 
Något som bör tas i beaktande vid detaljplanearbete/beslut om detaljplan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om placering av ny f-6 skola innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. 
Ett uppförande av densamma innebär ett stort ekonomiskt åtagande vilket är 
svårbedömt i dagsläget. Vid ett val av placering på nuvarande Lindesborgsskolan 
tillkommer uppskattningsvis kostnader om cirka 20 miljoner för tillfälliga 
evakueringslokaler (paviljonger). Dock är denna kostnad mycket 
svårbedömd/svårprognosticerad.  
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§ 159 forts. 

Barnperspektivet 
Genomtänkta, attraktiva skollokaler med stimulerande utemiljöer är en satsning för 
Tomelillas barn och elever. 

Miljöperspektivet 
De olika placeringsförslagen har olika miljöaspekter, åkermark som kan komma att 
tas i anspråk, hur påverkas framtida transporter till och från den nya f-6 skolan, etc? 

Förvaltningens förslag till beslut 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Familjenämnden § 111/2022, handlingsid: Ks 2022.2547. 

Reservation FN 2022-09-23 Lokalisering av ny skola, handlingsid: Ks 2022.2548. 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort, handlingsid: Fn 2022.2261. 

2022-06-08 PM Lokaliseringsförutsättningar för ny grundskola, handlingsid: Fn 
2022.2444. 

Yttrande skolplacering, Ungdomsrådet, handlingsid: Fn 2022.2696. 

Tidigare behandling 
Fn § 111/2022: 

Familjenämnden beslutar placera ny f-6 skola på ”Annexet”, enligt utredning 
handlingsid: Fn 2022.2261.  

Familjenämnden beslutar att remittera beslutet till kommunstyrelsen. 

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en rutin för att 
Ungdomsrådet hädanefter ska kopplas in så tidigt som möjligt i frågor som rör unga. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Leif Sandberg (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 159 forts 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Leif Sandebergs (C) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Utredning – Placering av ny f-6 skola, Tomelilla tätort 

 

Bakgrund 
Familjenämnden har i omgångar utrett sin skolorganisation främst gällande tätortsskolorna, 
Kastanjeskolan, Byavångsskolan och Lindesborgsskolan. Behov av utredningar har föranletts av såväl 
tekniska faktorer, skolbyggnadernas status och pedagogiska faktorer, hur att höja måluppfyllelsen. 
Under årens lopp har olika alternativ lyfts för hur att organisera skolverksamheten och därigenom 
också hur att gå vidare med eventuella nybyggnationer alternativt renoveringar och tillbyggnader. 
Förvaltningen fick i uppdrag 2019 att utreda en framtida skolorganisation, FN 2019/32. 
Förvaltningen återkom med en rapport, handlingsid 2020.45, där förvaltningen föreslår en 
skolorganisation i tätorten med en 7-9 skola och två f-6 skolor. 

 

Föreslagen skolorganisation beslutas av familjenämnden, FN 2020 § 27 och förvaltningen fick i 
uppdrag att arbeta vidare med lokalfrågan. Som en följd av skolorganisationsbeslutet fattades beslut i 
fullmäktige att avsätta medel i investeringsbudgeten 2021 för undersökning av Lindesborgsskolans 
tekniska status. Denna undersökning, handlingsid FN 2022. 199, genomfördes under det första 
kvartalet 2021 och redovisades för familjenämnden våren 2021. 

 

Förvaltningen återkom med en lokalutredning, FN 2021. 4047, baserad på vägvalsfrågor i 
undersökning ovan, FN 2022.199, det vill säga renovera eller bygga nytt? I förvaltningens 
lokalutredning föreslogs att ny f-6 skola byggs i stället för renovering och eventuell tillbyggnad. 
Familjenämnden beslutade i linje med förvaltningens förslag på nämndssammanträdet 28/1–2022, 
FN 2022 § 12, att ny f-6 skola ska uppföras. Under våren 2022 arbetade förvaltningen vidare med att 
ta fram olika förslag för placering av ny f-6 skola. I arbetsgruppen från förvaltningen ingick 
tjänstepersoner från näringslivs och exploateringsavdelningen, samhällsbyggnad, bygglov samt barn-
och utbildning. Familjenämnden fick en genomgång av de olika lokaliseringsförslagen på 
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nämndsmötet den 10/6–2022 och rapporten, FN 2022.1772 delgavs nämnden. En rapport med 
initialt fyra olika förslag på placering av ny f-6 skola. Kort innan nämndsmötet tillkom ett femte 
förslag, vilket förevisades för nämnden och komplettering kommer att ske av rapporten. 
Familjenämnden har att besluta om önskad lokalisering av ny f-6 skola under hösten 2022 för att 
lokalprocessen ska kunna fortsätta med fördjupade utredningar, projektering, eventuella planfrågor 
och slutligen upphandling av entreprenad. 

 

Förslag på placering av ny f-6 skola - bakgrundsfaktorer 
Nedan återgivna förslag på placering av ny f-6 skola bygger på olika ingångsvärden. Första 
ingångsvärdet för att hitta lämpliga förslag har naturligt varit att hitta fastigheter/tomter med 
tillräckligt stor markyta. Ytbehovet för en ny f-6 skola har uppskattats utifrån framtida elevprognoser, 
olika schabloner avseende klassrumsyta, friyta (”skolgård”), angöringsytor, parkeringsbehov mm. 
Uppskattningen av behövd tomtyta ligger på cirka 20 000 kvm. För närvarande använder sig 
Lindesborgsskolan av cirka 35 000 kvm men där utgörs cirka 22 500 kvm av allmän platsmark, 
friyta/rastyta tillgodoses med andra ord av annan mark än skoltomten. Det finns inte några fastslagna 
normer för ”hur stor en skola eller en skolgård ska vara”, schabloner som använts bygger på 
jämförelseobjekt och vedertagna uppskattningar. Nuvarande Lindesborgsskolan har dessutom en 
utformning där hälften av klassrummen är små i en jämförelse, mellan 45–47 kvm, vilket är en starkt 
begränsande faktor för hur många elever skolan kan ta emot. Vid en nybyggnad ska sådana 
begränsande faktorer undvikas. Genom att bygga en f-6 skola med klassrum som har högre kapacitet 
kommer framtida elevvolymsökningar att kunna hanteras.  

 

Förutom storleksparametrar har även en framtida f-6 skolas geografiska läge inverkat på 
placeringsförslagen – Var kommer Tomelilla att växa? Förvisso är Tomelilla tätort en förhållandevis 
liten tätort sett till geografisk utspridning, rimliga avstånd mellan skola och hem kan uppnås vid 
många placeringslösningar icke desto mindre är det en faktor att ta hänsyn till vid val av skoltomt. 

 

Andra faktorer som är avgörande för placeringen är sådant som väg till och från skolan, det vill säga, 
hur kommer en framtida trafiksituation se ut utifrån val av skolplacering. Hur kommer skolans 
omgivning att se ut avseende naturvärden kopplat till friytor etc. 
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Förslag på placering av ny f-6 skola – De fem alternativen 
I följande tabell redogörs för de fem alternativen avseende placeringar med kortfattade noteringar 
samt ett arbetsnamn för fortsatt användning i utredningen (kursiv text): 

 

Fastighetsnamn Geografiskt läge, 
beskrivning 

Storlek Planstatus Arbetsnamn i 
utredningen 

Vitsippan 1 samt 
allmän platsmark 
(”Arvids backe”) 

Nuvarande 
Lindesborgsskolan 

35 000 kvm 
varav allmän 
platsmark 12,555 
kvm 

Vitsippan 1 = 
planlagt som 
skoltomt 

Lindesborgsskolan 

Folkets park 3 och 
del av Tomelilla 
237:84 

Folkets park och 
Välaparken 

24 000 kvm Krävs ny 
detaljplan 

Folkets park 

Trollsländan 1, 
Tomelilla 10:179, 
10:276 samt del av 
10:239 

Nuvarande Annexet 42 000 kvm 
varav 

”Annexet” 
13 500 kvm  

”Annexet” = 
planenligt övriga 
delar kräver 
ny/förändrad 
detaljplan 

Annexet 

Benestad 18:2, 19:2 
och del av 19:8 

Åkermark i direkt 
anslutning till 
tätortens sydvästra 
del 

83 000 kvm Kräver ny 
detaljplan ej 
planlagt 

Benestad 

Ullstorp 9:3 och del 
av Ullstorp 127:1 

Ullstorp vid 
naturreservatet 
Skogsbacken 

18 000 kvm Krävs ny 
detaljplan, ej 
planlagt 

Ullstorp 
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Utvärdering av de olika alternativen 
I det följande kommer de olika förslagen att belysas utifrån olika parametrar såsom planenlighet, 
strategiskt läge, natur-/och miljövärden samt övriga faktorer. Urvalsproblematik och beslutsprocessen 
kommer också att belysas/problematiseras. 

 
Planenlighet: 
Alternativ där så att säga planenlighet för den blivande skoltomten föreligger, det vill säga att 
detaljplanen medger byggnation av skola, är till gagn för en snabbare process. Beslutet att placera 
uppföra en skola behöver inte invänta nya eller förändrade detaljplaner. Ett planförfarande tar 
normalt ett par år och kan fördröjas genom exempelvis överklagande och/eller prövningar av andra 
myndigheter. Endast två av de fem uppgivna förslagen medger uppförande av skola enligt detaljplan, 
förslagen Annexet respektive Lindesborgsskolan. Det är dock viktigt att betona att detaljplanen för dessa 
två alternativ är behäftat med viss osäkerhet. Uppskattade 20 000 kvm tomtyta täcks inte av gällande 
detaljplaner. Vad gäller alternativet Lindesborgsskolan löses detta i dag genom anspråkstagande av 
allmän platsmark. Ett anspråkstagande som så att säga löser behovet av friyta. Fråga om det är 
gångbart att lösa behovet av friyta med allmän platsmark kommer att resas i samband med 
bygglovsansökan.  

 

Förslaget Annexets skoltomt är i princip lika begränsat som Lindesborgsskolan avseende kvm och här 
krävs sannolikt detaljplanearbete på grund av tillkommande markbehov. De övriga tre alternativen 
saknar i dagsläget detaljplaner som medger skolbyggnad. Antingen för att detaljplanen uppger något 
annat, Folkets park, eller att det inte föreligger någon detaljplan, Benestad och Ullstorp.  

 
Strategiskt läge: 
Skolor, äldreboende, förskolor, det vill säga lokaler för kärnverksamhet byggs för lång tid. Vid 
uppförande av nya offentliga byggnader är ett starkt incitament att dessa är i bruk under ett långt 
tidsperspektiv. Såväl hållbarhet, miljöhänsyn och ekonomiska faktorer över tid skapar starka 
incitament för byggnader med lång livslängd. Vid val av placering av en framtida skola så leder detta 
till krav på strategisk höjd för placeringsval. Var placeras en skola för att bästa sätt gagna 
kommunnyttan/medborganyttan om 10, 20, 50, 75 år? Var förmodas Tomelilla kommun växa? Kan 
placeringen i sig påverka denna tillväxt? Vilka utmaningar ser vi i dag som kan accelereras vid val av 
placering respektive minskas vid ett sådant val? Givet den långa tidshorisonten, upp till 75-år eller mer 
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så är det givetvis svårt att prognosticera utfallet med högre säkerhet. En kombination av vilka 
korta/medellånga utmaningar vi vill möta med placeringen samt en uppskattning om det långa 
tidsperspektivet är förmodligen det mest framgångsrika angreppssättet? Inledningsvis är det också på 
sin plats att ånyo betona att Tomelilla tätort inte, i skrivande stund, är ett vidsträckt geografiskt 
område. Det som i dag kan uppfattas som perifera lägen ligger redan nu inom geografiskt överkomliga 
avstånd. 

 

Med detta konstaterat så kan två av de föreliggande förslagen så att säga vara mer centralt belägna, 
Lindesborgsskolan och Folkets park. Övriga förslag ligger i mer i ytterkanten av innevarande 
tätortsbebyggelse. Vi ser i dag utmaningar vad gäller befintliga Lindesborgsskolan vad gäller trafik till 
och från skolan främst avseende föräldrar som hämtar och lämnar barn. Alternativen Lindesborgsskolan 
och Folkets park får ses som två alternativ som ökar trafiktillströmningen i rusningstrafik i de 
centralare delarna av Tomelilla tätort. Tydligast syns detta på den inledande bilden av rapporten, FN 
2022.1772, där de övriga tre förslagen är placerade utanför men i direkt anslutning till en visuell 
”centrumring” av större gator/vägar. Ett önskat framtida scenario är ju att gång- och cykeltrafik till 
och från skolor är i ökande i stället för biltransporter. Vi har dock anledning att tro att somligt av 
transporter till och från våra skolbyggnader kommer att kvarstå under överskådlig tid, skolskjutsar, 
personaltransporter, varuleveranser etc.  

 

Alternativen, Annexet, Benestad och Ullstorp ligger utanför tätortens direkta centrum och kan utgöra 
framtida centrumkärnor för utbyggnad. Som vi förstått av översiktsplan och liggande detaljplaner 
beräknas Tomelilla växa i västlig-/sydvästlig riktning med företrädesvis bostadsbebyggelse. 
Alternativen Annexet respektive Benestad kan komma att hamna i ett mer centralt läge i ett längre 
perspektiv. Skulle något av dessa två alternativ väljas kan hänsyn tas till framtida trafiksituation vid 
fortsatt planerad samhällsutbyggnad. Det enda alternativet på östra sidan av Tomelilla tätort är 
Ullstorp. Placeringsläget för Ullstorp medger en omedelbar gynnsam lösning ur biltrafikantperspektiv 
med möjligheter för goda gång-/cykelförbindelser mot Tomelilla centrum och vidare västerut. 

 

Utöver den geografiska placeringen av alternativen är också fastigheternas möjligheter att understödja 
annan planering en strategisk fråga av vikt. Kan ytor i närheten av den framtida f-6 skolan användas 
till offentlig service. Utifrån de förslag som presenterats i föreliggande utredning kan två av 
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alternativen, Annexet respektive Benestad rymma mer än skollokal med friyta, exempelvis utgöra möjlig 
lokalisering för förskola, LSS-verksamhet eller annat. Vid ett val av endera Annexet eller Benestad bör 
arbete med ny detaljplan inkludera framtida möjligheter till ökad användning och markreservering för 
annan offentlig service. De tre övriga alternativen kommer rimligtvis inte ”rymma mer än en skola”  

Natur-/och miljövärden: 
För val av placering av ny f-6 skola aktualiseras frågor kopplade till natur- och miljövärden. Frågor 
som har kopplingar till både hållbarhet som pedagogik och rekreation. Ett placeringsval avgör hur den 
omgivande miljön ser ut och vilka möjligheter som gives, initialt och på lite längre sikt. Samtliga 
placeringsförslag utom Benestad medför en i princip uppväxt omgivande miljö från det att skolan 
byggts färdig. För samtliga placeringsval måste det dock skapas åldersadekvata rast-/friytemiljöer på 
skolfastigheten. Närheten till naturskön omgivning är särskilt framträdande för alternativen Ullstorp 
och Folkets park, vilka har mycket trevliga, gröna och uppväxta omgivande miljöer. Ullstorp gränsar till 
naturreservatet Skogsbacken och Folkets park utgörs som hörs av parkmiljö. Även alternativet Annexet 
har uppväxt naturmiljö i närområdet, ”Arboretet”. Lindesborgsskolan i sin tur gränsar som tidigare 
nämnts mot allmänningen Arvids backe. 

Det enda alternativ som i dagsläget saknar omgivande, uppväxt naturmiljö är Benestad vilket är 
åkermark för närvarande. Ett val av Benestad som placering för en ny f-6 skola skulle ställa större 
krav på markplanering och skapande av angränsande utemiljö. Detta kan också ses som en möjlighet 
att skapa nya naturvärden för tätorten, där naturliga lekmiljöer med hållbarhetsfokus är drivande för 
planeringen. Ett ambitiöst program för utemiljön och omgivningar för alternativet Benestad bedöms 
vara extra viktigt då det är fråga om åkermark. Tomelilla kommun är som geografiskt område känt för 
sina naturvärden, något som bland annat framgår av vår vision. Visionen kan drivas/vårdas utifrån val 
av lokalisering för ny f-6 skola och bör kunna speglas utifrån lokaliseringsval och åtgärder som följer 
av detta val. 

 

Övriga faktorer: 
Utöver de mer strategiska frågeställningarna ovan tillkommer det en mängd praktiska övervägande i 
samband med var en framtida f-6 skola placeras. Givet att de strategiska frågeställningarna bör 
dominera utgångspunkten för val så måste vissa mer kortsiktiga utmaningar/problemställningar lyftas. 
Kan man utifrån ett strategiskt val grundat på tidigare redovisade faktorer även lösa mer akuta och 
praktiska frågeställningar? Det är svårt att lyfta gemensamma praktiska och mer kortsiktiga 
frågeställningar för de olika placeringsförslagen. Nedan redovisas sådana som är kopplade till bara ett 
eller några placeringsförslag. För läsbarhetens skull redovisas de i punktform. Givetvis finns det frågor 
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som denna utredning inte omfattar. Punktlistan är inte uttömmande utan får ses som det inspel det är, 
kopplat till praktiska frågor. 

 

• Vad gör vi under byggtiden? – Denna frågeställning dyker främst upp vid ett val av 
Lindesborgsalternativet. En byggprocess, från det att själva byggandet startar, tar upp mot två år  
och ersättningslokaler för cirka 330 elever och 40 personal måste tillskapas. Utöver 
olägenheten detta medför, ”dubbla flyttar”/”leva i kappsäck” så innebär det en utökad 
investering/drift under byggperioden. Vidare måste lämplig och säker etablering av tillfälliga 
skollokaler hittas och etableras innan rivning och nybyggnation kan äga rum.  
 
 

• Kan vi lösa andra lokalutmaningar med placeringen av en ny f-6 skola? Denna fråga kommer att 
återuppstå under avsnittet, tillvägagångssätt för beslut, det pragmatiska anslaget. Vid varje 
större byggprojekt kommer det till funderingar som, nu när vi ska bygga så kan vi väl också 
inkludera, x eller varför inte y? Den ursprungliga tanken med nybyggnationen förskjuts i takt 
med att byggprojektet tenderar att växa. Grundfrågeställningen är en ny f-6 skola vilket bör 
hållas i minne inte tappas bort. Val av placering ska först och främst utgå från denna 
grundfrågeställning. Var placeras lämpligast en ny f-6 skola? Den mest framträdande 
lokalutmaningen utöver uppförande av ny f-6 skola torde vara skolbyggnaden Annexet. En 
byggnad av dålig teknisk status med eftersatt underhåll ”i väntan på” beslut. Skulle en ny f-6 
skola placeras på alternativet Annexet vidtar en annan process före projektering och 
byggnation av ny f-6 skola. En projektering, till- eller nybyggnation för praktisk/estetiska salar 
för Kastanjeskolan. Vidare måste nya lokaliteter skapas/införskaffas för LSS-verksamheten 
som i dag utnyttjar delar av Annexet. Det råder ingen tvekan om att lokalen Annexet inom en 
mycket kort tidsrymd måste ersättas av andra lokaler/lokallösningar. Enligt vårt förmenande 
är detta dock en faktor vid sidan av beslut om placering av ny f-6 skola.   
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Tillvägagångssätt – beslut: 
Försättsbladet till denna utredning har en devis, ”Quot capita, tot sententiae”. Fritt översatt från latin 
kan den uttryckas på svenska som ”så många individer, så många åsikter”. Frågor av strategisk natur 
som, Var ska vi placera en ny f-6 skola, eller liknade, är samtidigt både lätta och svåra. Det är beslut 
som så att säga inte har något facit och där framtiden kommer att leverera svar. Svaret på frågan om 
placering kommer i sig att kunna påverka framtiden, det är ett mycket strategiskt beslut.  
 
Det till synes enklaste sättet att närma sig frågan är kanske med ett pragmatiskt angreppssätt, var har 
vi plats, vad mer kan vi tänka oss lösa med val av placering? Det pragmatiska angreppssättet passar 
bra för frågeställningar av mer taktisk karaktär, det vill säga har en kortare tidshorisont. Strategiska 
frågor bör grundas i andra angreppssätt. För att inte falla i ”den pragmatiska fällan” vid strategiska 
beslut bör man vid beslutsprocessen hålla fast vid ett antal strategiska principer och 
grundfrågeställningen, var placeras en ny f-6 skola? Det är viktigt att försöka hålla dagens och 
morgondagens (korta perspektivet) borta och återknyta processen till de strategiska vägvalen. 
 
Alla beslut kännetecknas vidare av det som ibland i beslutssammanhang brukar benämnas brus inom 
forskningen. Brus kan enkelt beskrivas som skiftande preferenser mellan individer, individers 
skiftande inställning över tid. Brus finns både intrapersonellt och på systemnivå. För svaret på större 
strategiska frågor är det av vikt att försöka eliminera detta brus och få till en stringent beslutsprocess. 
En metod är att pröva alternativen mot fastslagna och överenskomna ingångsvärden. Alternativen 
prövas förslagsvis individuellt gentemot de olika ingångsvärdena. Jämförelser mellan alternativen är 
slutligen den sista delen som används och då bara om flera av alternativen så att säga ”klarat av 
prövningen mot ingångsvärden”. Det finns även metoder med individuella viktningar och 
sammantagna viktningar mot uppställda ingångsvärden som kan användas. Det viktiga är att försöka i 
någon mån formalisera beslutsprocessen så att vi inte hamnar i ”Quot capita, tot sententiae”. 
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Yttrande om plats för ny skola i Tomelilla tätort 
Vi i ungdomsrådet tycker att det är jättedåligt att ingen har bjudit oss tidigare för att 
fråga om detta. Nu har vi fått fem förslag som vi ska titta på. Varför frågade ingen 
oss innan man tog fram förslagen om där var något vi ungdomar tycker är särskilt 
viktiga saker man ska tänka på när man letar efter en bra plats att bygga en ny skola 
på? 

Exempel på saker vi hade velat tala om var viktiga för oss är till exempel att skolorna 
är spridda i tätorten så att alla kan ha nära till skolan, att gång- och cykeltrafik leds in 
ett håll till skolan och biltrafik från ett annat. Skolan ska också ligga där det är bra 
allmänna kommunikationer så att det inte behövs bil för att ta sig dit. 

Så här tycker vi om de olika alternativen: 

Lindesborgsskolan 
Vi tycker inte att detta är ett bra förslag för då måste eleverna gå i skola någon 
annanstans under byggtiden. Då har man ingen riktig skola där man hör hemma och 
man behöver byta skola mer än en gång. Vi tycker att det är bättre att man bygger en 
skola och sedan flyttar man från gamla Lindesborgsskolan till den nya skolan och det 
blir bara ett byte av skola. 

Folkets Park 
Vi tycker inte att detta är ett bra förslag. Det finns inte jättemycket att göra i 
Tomelilla och inte så många ställen för turister att bo på så det är synd om 
campingen försvinner. Vi tycker absolut inte att man ska offra minigolfen. Ska det 
dessutom byggas äventyrsgolf där är det ännu mer synd om det ska försvinna. 

Annexet 
Detta tycker vi är alldeles för nära Kastanjeskolan. De mindre barnen kan bli rädda 
eller tycka att det är obehagligt när de större eleverna rör sig i närheten av deras 
skola. Det är inte heller så kul för de som går på högstadiet att ha en massa mindre 
barn i närheten, till exempel småsyskon, som det kan vara ganska skönt att slippa när 
man går i högstadiet. 

Benestad 
Vi har inget emot detta förslag. Det är ett stort område så det blir gott om plats till 
både skola och skolgård. Vi tycker att det är jätteviktigt att man bygger så att biltrafik 
kommer in från ett håll och gång- och cykeltrafik kommer in från ett annat så att det 
blir säkert att ta sig till skolan. Det är bra att där finns bussförbindelser för då kan 
folk kan ta sig dit med buss istället för med bil. Detta förslag tycker vi är det bästa 
förslaget. 
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2 (2) 

Ullstorp 
Vi har inget emot själva platsen men om vi tycker att placeringen är bra beror på hur 
mycket lastbilar som passerar utanför skolan och om dessa innehåller farligt gods. 
Om där är mycket lastbilar och farligt gods tycker vi inte att det är en bra plats. Vi 
tycker att det är jätteviktigt att gång- och cykelvägarna inte kommer in samma håll 
som biltrafiken så att man inte blandar dem. Går där bussar förbi så att man kan välja 
buss istället för bil? Detta förslag är ändå det förslag som vi tycker är näst bäst. Men 
man måste kolla upp tung trafik och farligt gods för är där mycket sådant så är det 
inte så bra. Tänk om en lastbil full med farliga kemikalier krockar utanför skolan. 

 

Antaget av ungdomsrådet 2022-09-21 
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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Lokaliseringsförutsättningar för nybyggnation av grundskola 
 2022-06-08 
 
 

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

Lokaliseringsförutsättningar för 
nybyggnation av grundskola 
På uppdrag av Skola har Näringslivs- och exploateringsenheten tagit 
fram förslag på lokaliseringsalternativ och platsernas förutsättningar för 
byggnation av ny grundskola i Tomelilla centralort på kommunalägd 
mark. 

Lokaliseringsförslagen baseras främst på tillräcklig fastighetsyta då 
bedömningen görs att man även borde ta fram någon form av GIS-
analys utifrån bland annat upptagsområde och befolkningsprognos. 

 

 

  

141



 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
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2 
 

Förutsättningar ny skola 
Behov  450 elever (åk F-6) 

Föreslagen byggnad 5000 m2 (1 vån) alt. 2500 m2 (2 vån) 

 

RIKTVÄRDEN 
BTA per elev  13 m2 

Skolmatsal   1,3 m2 per elev 

Friyta   30 m2 per elev 

Yta för angöring och parkering ca 4 m2 per elev 

Parkeringsyta/plats  5 x 2,5 meter = 12,5 m2 

Idrottshall   24 x 43 = 1 032 m2 

Omklädningsrum mm  10 x 43 = 430 m2  

 
BERÄKNING 

 Nyckeltal m2 

Skolbyggnad BTA / BYA 2 vån 13 m2 per elev 5 850 m2 / 2925 m2 

Friyta 30 m2 per elev 13 500 m2 

Angöring och parkering 4 m2 per elev 1 800 m2 

TOTALT  21 150 m2 / 18 225 m2 

ANDRA BEHOV 
 Nyckeltal m2 

Idrottshall 24x43 + 12x21  1300 m2 

Omklädningsrum/förråd  430 m2 

Andra lokaler?   

TOTALT  1730 m2 

 

Utifrån framställda behov beräknas ytbehovet vara minst 20 000 m2 
för byggnationen av en ny grundskola. 
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Lokaliseringsförslag 
Lindesborgsskolan 

 
Fastighet: Vitsippan 1 och del av Tomelilla 237:58 samt 237:71 

Areal: ca 35.000 m2 inkl parkmark (Vitsippan 1 ca 12.555 m2) 

Förutsättningar 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö 

• Mycket god möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Planenligt inom skolbyggnadens fastighet (Vitsippan 1) 

• Friyta måste kunna tillgodoses på allmän platsmark (en fråga för 
Bygglov vad de kan medge med gällande detaljplan, annars kan 
det komma att krävas ny detaljplan?) 

• Vid rivning och nybyggnation krävs tillfällig skola. Motsvarande 
tillfälliga lokaler i baracker i Kristianstad uppräknat till Tomelillas 
behov beräknas kosta ca 18 miljoner för två år. 

• Området inklämt mitt inne bland bostadskvarter vilket gör att 
alla trafik belastar omgivande bostadsgator. 

• Bättre anslutning/angöring bör anordnas från öster förslagsvis 
via Björkebogatan och/eller Kammakaregatan. För att undvika 
alla trafik genom bostadsområdena. 
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Folkets Park och Välaparken 

  

Fastighet: Folkets Park 3 och del av Tomelilla 237:84 

Areal: 24.000 m2 (Folkets Park 3 ca 18.500 m2, Tomelilla 237:84 ca 5.500 
m2) Områdena är ungefärligt inritade och beräknade. 

Förutsättningar 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö. 

• Mycket god möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Krävs ny detaljplan. För området vid Adelgatan är i Stadsplan 1 
från 1933 planlagt användningen allmän platsmark park 
(plantering). For området inom Folkets Park 3 är planlagt för 
användningen Allmänt eller allmännyttigt ändamål (A). Allmänt och 
allmännyttigt ändamål. Byggrätt på 3 våningar och en högsta 
byggnadshöjd på 10,8 meter. Men största delen är prickad, får ej 
bebyggas.  

• Angöring sker lämpligen vid Adelgatan. 
• För fastigheterna Folkets Park 2 och 3 och finns ett planuppdrag 

för ny eller ändring av detaljplan för bostadsändamål.  
• Det krävs att planuppdraget ändras och att ny detaljplan tas fram. 
• Finns nyttjandeavtal tom år 2024 tecknat med Tomelilla IF om 

att bedriva camping inom Folkets Park 3. 6 månaders 
uppsägningstid. (omfattar större delen av området) 

• Finns nyttjandeavtal tom 1 maj 2032 tecknat med Tomelilla IF 
om att bedriva mini/äventyrsgolf inom Folkets Park 3 (se 
skrafferat området i kartan). 6 månaders uppsägningstid. 
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Kv Trollsländan mm. 

 
Fastighet: Trollsländan 1, Tomelilla 10:179, 10:276 samt del av 10:239. 

Areal: ca 42.000 m2 (kv Trollsländan ca 13.500 m2) 

Förutsättningar: 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö 

• God möjlighet för gång- och cykeltrafik 

• Västra delen planlagd för detaljplanelagt för bostäder, vilket 
kräver ny detaljplan. 

• Östra delen (kv Trollsländan) planenlig. 
• Osäkert om västra området ska säljas för bostadsbyggande. 
• Västra området skulle även kunna vara en möjlig lokalisering för 

LSS-boende 
• Måste ta hänsyn till magnetfält kring transformatorstationen 
• Möjligt att få till bra angöring och parkering i öst och skola och 

friyta i väst (om området är tillgängligt) 
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Nyhem 

 
Fastighet: Benestad 18:2, 19:2 och del av 19:8 

Areal: ca 83.000 m2 åkermark 

Förutsättningar: 

• Ur biltrafiksynpunk bästa alternativ. 

• Perifert område, men finns goda förutsättningar att koppla 
området till befintligt gång- och cykelvägnät. 

• Ej detaljplanelagt. Krävs ny detaljplan. 

• Åkermark med klassning 7 och 8. Lokaliseringsprövningen 
avgörande för att få ta åkermark i anspråk. 

• Tar tid att få till utemiljöns vegetation som måste skapas från 
grunden. 
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Ullstorp 

 
Fastighet: del av Ullstorp 9:3, del av Ullstorp 127:1 

Areal: ca 18.000 m2 

Förutsättningar: 

• Mycket trevlig, grön och uppväxt omgivande miljö då området 
angränsat till naturreservatet Skogsbacken. 

• Perifert område, men finns mycket goda förutsättningar att 
koppla området till befintligt gång- och cykelvägnät. Gröna gång- 
och cykelstråk finns genom Skogsbackens naturreservat till 
centrala delar av centralorten.  

• Ur biltrafiksynpunk en bra lokalisering längs Rosendalsvägen. 
Genom södra delen av område finns infart till reningsverket. 
Utredning bör göras kring tunga transporter och eventuellt farligt 
gods. 

• Att området ligger i område med så höga naturvärden gör också 
att det kan vara livsmiljö för skyddade arter. Utredning bör göras. 

• Ej detaljplanelagt. Krävs ny detaljplan. 

• Marken ej åkermarksklassad. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 111 Dnr FN 2019/32 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola 

Familjenämndens beslut 
Familjenämnden beslutar placera ny f-6 skola på ”Annexet”, enligt utredning 
handlingsid: Fn 2022.2261.  

Familjenämnden beslutar att remittera beslutet till kommunstyrelsen. 

Familjenämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ta fram en rutin för att 
Ungdomsrådet hädanefter ska kopplas in så tidigt som möjligt i frågor som rör unga. 

Reservationer 
Per Gustafsson (SD) och Anna Sandegren (SD) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande, enligt bilaga, handlingsid: Fn 2022.2710. 

Ärendebeskrivning 
I rapporten ”Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort”, handlingsid: 
Fn 2022.2261 redogörs för fem möjliga placeringar av en ny f-6 skola i Tomelilla 
tätort. Rapporten beskriver tidigare beslut, ställningstagande och utredningar som 
genomförts gällande skollokal och skolorganisation i Tomelilla tätort. De föreslagna 
placeringarna redovisas utifrån möjligheter och utmaningar för respektive förslag. En 
grundförutsättning för förslagen har varit uppskattat markbehov utifrån schabloner 
med förväntade elevvolymer som utgångspunkt. Familjenämnden har sedan tidigare 
beslutat om att nämnden önskar uppförande av ny f-6 skola i stället för omfattande 
renovering av innevarande Lindesborgsskolan. Uppförande av ny f-6 skola skapar 
därigenom behov av beslut för placering av densamma. 

Förvaltningen har inte rangordnat eller på annat sätt prioriterat de olika 
placeringsförslagen i rapporten. Beslutet om placering av ny f-6 skola är ett 
strategiskt beslut som påverkar under en lång tidshorisont där frågor av mer 
övergripande karaktär i högsta grad är närvarande. Förvaltningen vill dock lyfta 
vikten av att skapa möjligheter för framtida rådighet avseende tillkommande behov 
utöver en f-6 skola, exempelvis förskola eller andra kommunala verksamhetslokaler. 
Två av de föreslagna alternativen kan rymma ”mer än en f-6 skola” i framtiden. 
Något som bör tas i beaktande vid detaljplanearbete/beslut om detaljplan. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 111 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet om placering av ny f-6 skola innebär i sig inga ekonomiska konsekvenser. 
Ett uppförande av densamma innebär ett stort ekonomiskt åtagande vilket är 
svårbedömt i dagsläget. Vid ett val av placering på nuvarande Lindesborgsskolan 
tillkommer uppskattningsvis kostnader om cirka 20 miljoner för tillfälliga 
evakueringslokaler (paviljonger). Dock är denna kostnad mycket 
svårbedömd/svårprognosticerad.  

Barnperspektivet 
Genomtänkta, attraktiva skollokaler med stimulerande utemiljöer är en satsning för 
Tomelillas barn och elever. 

Miljöperspektivet 
De olika placeringsförslagen har olika miljöaspekter, åkermark som kan komma att 
tas i anspråk, hur påverkas framtida transporter till och från den nya f-6 skolan, etc? 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 37/2022, handlingsid: Fn 2022.2352. 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola i Tomelilla tätort, handlingsid: Fn 2022.2261. 

2022-06-08 PM Lokaliseringsförutsättningar för ny grundskola, handlingsid: Fn 
2022.2444. 

Yttrande skolplacering, Ungdomsrådet, handlingsid: Fn 2022.2696. 

Tidigare behandling 
Fn § 12/2022: 

Familjenämnden beslutar välja alternativet nybyggnation av F-6 skola och uppdrar 
förvaltningen att ta fram underlag för en sådan. 

Fnuu § 37/2022: 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 111 forts. 

Familjenämndens utbildningsutskott beslutar att lämna ärendet till familjenämnden 
utan förslag till beslut. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charlotte Rosdala (C) yrkar att familjenämnden beslutar att ny f-6 skola ska placeras 
på ”Annexet”, samt att beslutet skickas på remiss till kommunstyrelsen. 

Anders Throbäck (S) och Ewa Carnbrand (M) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas (C) 
yrkanden. 

Linda Ekelund (V) yrkar bifall till Charlotte Rosdalas (C) yrkanden med 
tilläggsyrkandet att förvaltningen ska ta fram en rutin för att Ungdomsrådet 
hädanefter ska kopplas in så tidigt som möjligt i frågor som rör unga. 

Per Gustafsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 
oberoende utvärdering av Lindesborgsskolans status. 

Beslutsgång 1 (återremiss) 
Efter ställd proposition finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och ska verkställas.  

Följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstning 
Med fem ja-röster mot två nej-röster beslutar familjenämnden att ärendet ska avgöras 
idag. 

Ja-röster: Charlotte Rosdala (C), Anders Throbäck (S), Ewa Carnbrand (M), Linda 
Ekelund (V) och Carina Persson (L). 

Nej-röster: Anna Sandegren (SD) och Per Gustafsson (SD). 

Beslutsgång 2 
Efter ställd proposition finner ordföranden att familjenämnden beslutar enligt 
Charlotte Rosdalas (C) yrkanden och Linda Ekelunds (V) tilläggsyrkande. 

_________ 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 111 forts. 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Ungdomsrådet, Pamela Lindqvist 

Skolchef Johan Holmqvist 

Socialchef Camilla Andersson 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 148 Dnr KS 2021/121 

Ändring av aktieägaravtal, Österlen VA 
AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, 
handlingsid: Ks 2022.2674, där punkt 3.2.2 tas bort. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutar den 16 december 2019, kf § 129/2019, att bilda ett 
gemensamt driftbolag med Simrishamns kommun för VA-verksamheterna. Samtidigt 
antogs bland annat ett aktieägaravtal. I detta framgår av punkt 3.2.2:  

”För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA-verksamhet 
ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse till ledamot i 
respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA-försörjningen.” 

Denna punkt är mycket svår att uppfylla i verkligheten eftersom Österlen VA:s 
styrelse tidsmässigt väljs efter kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsen och 
nämnderna. Det kan också ifrågasättas vilket parti som ska välja sin ledamot i 
Österlen VA AB:s styrelse till kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.  

Därutöver kan punktens lämplighet ifrågasättas i övrigt också. 

Punkten 3.2.2 föreslås därför tas bort från aktieägaravtalet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.  

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 148 forts. 

Uppföljning 
Beslutet måste likalydande fattas i Tomelilla kommunfullmäktige och i Simrishamns 
kommunfullmäktige 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändrat aktieägaravtal för Österlen VA AB, 
handlingsid: Ks 2022.xxx, där punkt 3.2.2 tas bort.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2519. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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DETTA AKTIEÄGARAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat 2022-06-01 (”Avtalsdagen”) mellan: 

(1) Simrishamn kommun, org.nr 21200-0969, (”Simrishamn”); och 

(2) Tomelilla kommun, org.nr 21200-0886 (”Tomelilla”). 

nedan individuellt benämnd ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 

1. BAKGRUND 

1.1 Österlen VA AB, org.nr 559244-4028 (”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag vars 
verksamhet består i att direkt eller indirekt genom respektive kommun inom 
Parternas kommuner mot ersättning tillhandahålla vatten, rena eller distribuera 
avloppsvatten samt annan därmed förenlig verksamhet. 

1.2 Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 5 000 000 fördelat på 50 000 aktier 
med ett kvotvärde om 100 per aktie (”Aktierna”). 

1.3 Vardera Parten äger 50 procent av Aktierna. 

1.4 Parterna har inrättat Bolaget i syfte att ha ett samarbete i va-frågor, där 
vardera kommunen kvarstår som ägare och huvudman medan Bolaget sköter 
driften av den allmänna va-anläggningen och tjänster enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster i respektive kommun. Samarbetet   mellan   Parterna 
och Bolaget är avsett att regleras genom (A) detta aktieägaravtal mellan 
Parterna (B) ett samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget samt (C) driftavtal 
mellan respektive kommun och Bolaget. 

1.5 Genom detta Avtal önskar Parterna reglera sina inbördes rättigheter och 
skyldigheter med anledning av ägandet i Bolaget och därmed 
sammanhängande frågor. Parterna är överens om att regleringen i detta Avtal 
är av rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art 
och omständigheterna i övrigt. 

1.6 Mot denna bakgrund har Parterna överenskommit om följande. 
 
2. BOLAGET 

2.1 Ändamål och verksamhet 

2.1.1 Bolaget ska, i enlighet med samarbetsavtal mellan Parterna och Bolaget 
(”Samarbetsavtalet”), Bilaga 2.1.1, tillsammans med Simrishamn och Tomelilla 
som är huvudmän för va-anläggningarna svara för den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

2.1.2 För att uppnå hög effektivitet i Bolaget ska ekonomiadministration, kundtjänst, 
beredskapsorganisation och andra organisatoriska funktioner vara enhetliga. 
Direktiv, policyer och regleringar om detta beslutas av Bolagets styrelse enligt 
vad parterna har kommit överens om i Samarbetsavtalet. 

2.1.3 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa. De förbinder sig särskilt att delta på 
bolagsstämma och därvid utöva rösträtt för av respektive Part vid varje tidpunkt 
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innehavda aktier i Bolaget och att därvid rösta i enlighet med bestämmelserna i 
detta Avtal. 

2.2 Bolagsordningen 

Bolagsordningen ska ha den lydelse som framgår av Bilaga 2.2. Om 
Bolagsordningens bestämmelser inte överensstämmer med bestämmelserna i 
detta Avtal ska Avtalets bestämmelser ges företräde såvitt detta inte står i 
strid med tvingande lag. Parterna ska därvid vidta de åtgärder som erfordras 
för att intentionerna med detta Avtal ska uppfyllas. 

2.3 Bolagets firma 

Bolagets firma ska vara Österlen VA AB. 
 
3. STYRELSE 

3.1 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Tomelilla kommun. 

3.2 Styrelsens sammansättning 

3.2.1 Styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och sex (6) suppleanter. 
Envar av Parterna har rätt att utse tre (3) styrelseledamöter och tre (3) 
suppleanter.  

3.2.2 För att uppnå den mest effektiva samordningen av kommunernas VA- 
verksamhet ska Parterna utse minst en av Partens ledamot i Bolagets styrelse 
till ledamot i respektive kommuns styrelse eller nämnd som ansvarar för VA- 
försörjningen. 

3.2.3 Parterna ska tillse att styrelsens ledamöter har kunskap och erfarenhet 
anpassad till Bolagets verksamhet. 

3.3 Ordförande och vice ordförande 

Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av Simrishamn och Tomelilla 
kommunfullmäktige varannan gång vardera för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Första ordföranden utses av Tomelilla 
kommun och första vice ordföranden utses av Simrishamn kommun. 

3.4 Beslutsförhet 

Styrelsen ska anses beslutsför när mer än hälften av hela antalet 
styrelseledamöter är närvarande, varav minst en (1) styrelseledamot är 
nominerad av vardera Part. 

3.5 Fördelning av styrelsens ansvar 

Bolagets styrelse har att besluta om Bolagets organisation, strategiska frågor, 
ekonomisk redovisning och tillsättande av VD samt andra frågor av väsentlig 
art. 
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3.6 Information och rapportering 

3.6.1 Parterna ska tillse att Bolagets styrelse omgående antar: (i) en intern 
arbetsordning för Styrelsen, (ii) en instruktion avseende ekonomisk rapportering 
samt (iii) en instruktion avseende arbetsfördelning mellan Styrelsen och VD. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska upprättas i enlighet med 
aktiebolagslagen samt med beaktande av vad som avtalats i detta Avtal. 
Arbetsordningen och instruktionerna ska överensstämma med vad som angivits 
i Bilaga 3.6.1 till detta Avtal med de senare justeringar som styrelsen beslutar 
om. 

3.6.2 Parterna ska löpande få information om Bolagets ekonomiska ställning genom 
Parts representanter i styrelsen för Bolaget. Efter styrelsebehandling ska 
Bolaget till Part rapportera om årsbokslut, tertialbokslut inkl. årsprognos (senast 
25:e i månaden efter rapportperiod), budget för kommande år, inkl. översiktligt 
plan för ytterligare två (2) år (senast i maj) och övriga ärenden som kan ha 
väsentligt intresse för Part i egenskap av ägare. 

3.7 Revisorer 

3.7.1 Bolaget ska ha en revisor och en ersättare för denne i enlighet med 
bestämmelserna i bolagsordningen. 

3.7.2 Simrishamn kommun ansvarar för samordnad upphandling av auktoriserade 
revisorer för Bolaget. 

3.8 Lekmannarevisorer 

Parterna ska utse lekmannarevisorer i enlighet med bestämmelserna i 
bolagsordningen för Bolaget. 

 
4. MAJORITETSKRAV VID VISSA BESLUT 

4.1 Med undantag för bestämmelser i bolagsordningen och vad som följer av 
tvingande lagstiftning ska Parterna tillse att inga beslut fattas eller handlingar 
företas avseende nedanstående frågor utan att såvitt avser styrelsemöte, 
samtycke föreligger från minst fyra (4) styrelseledamöter av vilka två (2) måste 
innefatta styrelseledamöter utsedda av Simrishamn och två (2) måste omfatta 
styrelseledamöter utsedda av Tomelilla, eller såvitt avser bolagsstämma, 
samtycke föreligger av aktieägare representerande minst 65 procent av 
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget: 
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a) investering i fastigheter, byggnader, maskiner och/eller inventarier till ett 
sammanlagt investeringsbelopp överstigande 60 prisbasbelopp 
(ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, 

b) Bolagets upptagande av lån eller annan kredit till belopp som tillsammans 
med Bolagets tidigare skulder överstiger ett belopp motsvarande 60 
prisbasbelopp (ordinarie) enligt lagen om allmän försäkring, och 

c) väsentliga avtal eller förändring av sådana avtal med någon av Parterna 
eller någon som är närstående till Part. 

4.2 I de fall ärende enligt ovan upptagits i styrelsen eller i bolagsstämmans 
dagordning och något beslut inte kan fattas eftersom Part inte är närvarande 
eller erforderligt samtycke inte kan erhållas ska den aktuella frågan avföras från 
dagordningen. Det sagda gäller under förutsättning att ett beslut inte krävs 
enligt tillämplig tvingande lagstiftning. 

 
5. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Det åligger Parterna att genom Parternas representanter i styrelsen tillse att 
Parternas kommunfullmäktige bereds tillfälle att ta ställning innan beslut fattas 
beträffande Bolagets verksamhet, som är av principiell beskaffenhet eller på 
annat sätt av större vikt. Som sådant räknas bland annat: 

a) ändring av bolagsordning, 

b) fusion av företag, 

c) förvärv eller bildande av dotterföretag, och 

d) förvärv och försäljning av fastighet eller annan anläggningstillgång 
överstigande ett värde av 5 miljoner kronor. 

 
6. KOMMUNERNA 

6.1 Organisationsfrågor 

Inget i detta Avtal ska utgöra någon begränsning i Parts möjlighet att kontrollera 
och följa upp verksamheten i Bolaget. Samtliga Parter förbinder sig att rösta på 
bolagsstämma och vidta de åtgärder som i övrigt erfordras för att respektive 
Part ska kunna utöva sådan kontroll och tillsyn samt i övrigt ha ett 
bestämmande inflytande i frågor som regleras av lag. 

6.2 Finansiering 

6.2.1 Utgångspunkten för fördelningen av kostnader för va-verksamheten är att va- 
kollektivet i vardera kommunen ska bära kostnaderna för sina egna va- 
anläggningar och -tjänster inklusive utrymme för nödvändiga investeringar 
(avgiftsfinansiering och självkostnadsprincip enligt vattentjänstlagen). 

6.2.2 Envar av Parterna ska uppbära va-avgifter från sina va-användare och betala 
Bolaget enligt vad som anges i vid var tid gällande samarbetsavtal och 
driftavtal. 
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6.2.3 Om debitering enligt avtalen skulle leda till löpande under- eller   överskott 
eller snedfördelning av kommunernas kostnader för va-tjänster, ska 
ersättningsnivåerna omförhandlas med beaktande av utgångspunkten enligt 
punkt 6.2.1 ovan. 

6.2.4 Om Bolaget kommer på obestånd eller blir insufficient, åtar sig Parterna att 
tillskjuta medel som behövs med beaktande av utgångspunkten   enligt 
punkt 6.2.1 ovan eller, om orsaken till underskottet är hänförlig till 
gemensamma kostnader alternativt inte kan fastställas, pro rata efter 
ägarandel. 

 
7. ÄGARDIREKTIV 

Parterna ska gemensamt utfärda ägardirektiv för Bolaget. Parterna förbinder sig 
att vid fastställande av ägardirektiv lojalt verka för Bolagets bästa. 

 
8. ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 

8.1 Aktie i Bolaget får inte övergå till annan utan att den andra Parten givit sitt 
skriftliga godkännande därtill. Önskar Part överlåta sina aktier i Bolaget är Part 
skyldig att erbjuda sina aktier i Bolaget i enlighet med Bolagets bolagsordning. 

8.2 Löses en Parts aktier in, ska detta Avtal fortsätta att gälla mellan kvarvarande 
Parter. 

8.3 Om ny part förvärvar Parts aktier ska förvärvaren tillträda detta Avtal till fullo 
genom att underteckna en kopia av detta Avtal i samband med att aktierna 
tillträds. Den säljande Parten är ansvarig för samtliga förpliktelser enligt detta 
Avtal fram till dess den nya parten tillträtt detta Avtal till fullo. 

 
9. KONTRAKTSBROTT M.M. 

9.1 Kontraktsbrott av väsentlig betydelse 

9.1.1 Bryter Part mot bestämmelse i detta Avtal eller dess bilagor och är avtalsbrottet 
av väsentlig betydelse och vidtas inte rättelse inom 30 dagar efter skriftlig 
anmaning ska, om samtliga övriga Parter begär det, Avtalet sägas upp och 
Bolaget träda i likvidation. Skulle övriga Parter inte begära detta har de istället 
rätt att i förhållande till tidigare aktieinnehav lösa in den felande Partens aktier i 
Bolaget motsvarande aktiernas kvotvärde. 

9.1.2 Med begreppet ”av väsentlig betydelse” avses ett kontraktsbrott som är av 
väsentlig betydelse för en Part och som motparten måste insett var av väsentlig 
betydelse för sådan Part. 

9.2 Förtida uppsägning 

Utöver vad som anges i punkt 9.1 ovan har respektive Part rätt att begära att 
Avtalet sägs upp och att Bolaget träder i likvidation om: 
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a) Parterna vid upprepade tillfällen inte lyckas fatta beslut i någon fråga 
samt den bristande förmågan att fatta beslut Parterna emellan 
uppenbarligen äventyrar Bolagets fortsatta verksamhet, eller 

b) Förutsättningarna för detta Avtal väsentligen rubbas och 
överenskommelse inte kan åstadkommas. 

9.3 Likvidation 

Skulle begäran om likvidation lämnas enligt punkterna 9.1.1 eller 9.2 förbinder 
sig samtliga Parter att på bolagsstämma rösta för beslutet om likvidation. 

9.4 Inlösen 

9.4.1 Om övriga Parter önskar utnyttja sin rätt till inlösen enligt punkt 9.1.1 ska de 
inom två månader från den dag erbjudandet om inlösen skickats, skriftligen 
meddela den felande Parten om att Part önskar förvärva aktierna i Bolaget. 

9.4.2 Skulle endast en av Parterna önska utnyttja sin lösenrätt har denne rätt men 
inte skyldighet att lösa samtliga den felande Partens aktier. 

9.4.3 Inlösen enligt denna bestämmelse utesluter dock inte andra påföljder i 
anledning av kontraktsbrottet. 

 
10. ÖVRIGT 

10.1 Överlåtelse 

Ingendera Part äger rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till 
detta Avtal utan den andra Partens skriftliga medgivande därtill. 

10.2 Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse eller del därav i detta Avtal befinnas vara ogiltig ska 
detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska i den mån 
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet 
skälig jämkning av Avtalet ske. 

10.3 Passivitet 

Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet under Avtalet eller underlåta att 
påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet ska inte innebära att Part frånfallit 
sin rätt i ett sådant avseende. Skulle Part vilja avstå från att utnyttja viss 
rättighet eller påtala ett visst förhållande ska sådant avstående ske skriftligen i 
varje enskilt fall. 

10.4 Rubriker 

Rubrikerna i detta Avtal är införda enbart i redaktionellt syfte och ska inte ligga 
till grund för tolkning av Avtalets materiella bestämmelser. 

10.5 Enkelt bolag 

Parterna har inte med detta Avtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om 
detta Avtal ändå skulle medföra att Parterna anses ha ingått bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla 
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bolag, ska bolaget inte likvideras, utan den Part till vilket likvidationsgrunden är 
hänförlig ska utträda ur det enkla bolaget. Dock får inte ett sådant utträde ske 
efter det att någon Part begärt att den Part till vilken likvidationsgrunden är 
hänförlig ska uteslutas (genom inlösen av dennes aktier i Bolaget) i enlighet 
med bestämmelserna i detta Avtal. 

 
11. AVTALSTID 

Detta Avtal träder i kraft när det undertecknats av Parterna och godkänts av 
respektive Parts kommunfullmäktige och gäller därefter för en tid av tio (10) år. 
Om inte Avtalet sagts upp till upphörande skriftligen av Part senast 24 månader 
före avtalstidens utgång, gäller Avtalet därefter tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 24 månader. Vid uppsägning upphör Avtalet vid det 
årsskifte som infaller närmast efter 24-månadersperiodens utgång. För övriga 
Parter består Avtalet. 

 
12. ÄNDRINGAR 

Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen 
och undertecknats av samtliga Parter. 

 
13. TILLÄMPLIG LAG 

Avtalet ska vara underkastat och tolkas enligt svensk rätt. 
 
14. TVISTER 

Tvist i anledning av detta Avtal ska prövas och slutligt avgöras av allmän 
domstol i den domkrets, där Bolaget har sitt säte. 

 
 
 

Detta aktieägaravtal signeras digitalt.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 149 Dnr KS 2022/133 

Ändring i förbundsordning för Sydöstra 
Skånes Samordningsförbund (Finsam) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslagen ändring i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), handlingsid: Ks 2022.2431. 

Ärendebeskrivning 
Finsams styrelse beslutade den 26 september 2022, § 43 att föreslå ändringar i 
förbundsordningens §§ 5 och 10, handlingsid: Ks 2022.2433. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslagen ändring i förbundsordningen för 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), handlingsid: Ks 2022.2431. 

Beslutsunderlag 
Tillstyrkt förslag förändring i förbundsordningen 220926, handlingsid: Ks 2022.2433. 

Förslag till ändrad Förbundsordning Sydöstra Skånes Samordningsförbund (Finsam), 
handlingsid: Ks 2022.2431. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Annika Rasmusson 
annika.rasmusson@arbetsformedlngen.se 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

Förbundsordning för Sydöstra Skånes samordningsförbund 
(Reviderad 2016-01-28, och 2022-XX-XX) 
 
Sydöstra Skånes samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
1 § 
Förbundets namn 
Förbundets namn är Sydöstra Skånes samordningsförbund. 
 
2 § 
Förbundets säte 
Förbundets säte är Tomelilla. 
 
3 § 
Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Region Skåne, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. 
 
Medlemmarna utgör fyra parter tillsammans, vilka är Region Skåne, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen samt kommunerna gemensamt. 
 
4 § 
Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och ovanstående kommuner i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas 
för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra 
sin förmåga att utföra förvärvsarbete. 
 
5 § 
Styrelsen 
Samordningsförbundet leds av en styrelse. 
 
Varje medlem utser en ledamot och en ersättare för denne. Detta betyder att styrelsen ska 
bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och 
en eller två vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer. 
 
Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år från och med den 1 januari året efter då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Ledamöterna och ersättare från 
mandatperioden 2019–2022 får förlängt förordnande till och med 31 mars 2023. Härefter väljs 
ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Vid ledamots förhinder inträder ersättare.  
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Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

  
 
 
 
6 § 
Uppgifter och beslutanderätt 
 
Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande/tjänstgörande. Vid lika 
röstetal har ordförande utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.  
 
För beslut om budget krävs enkel majoritet. 
 
Förbundet har till uppgift att: 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 
- stödja samverkan mellan samverkansparterna, 
- finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde, 

- besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska 
användas, 

- svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatser samt 
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller 
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av 
tjänster avsedda för enskilda. 
 
7 § 
Personal 
Styrelsen kan utse en tjänsteman, som har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt 
styrelsens anvisningar.  
 
8 § 
Initiativrätt 
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 
 
9 § 
Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planeringen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att 
från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska 
kunna fullgöra sina uppgifter  
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10 § 
Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska läggas in på kommunerna 
Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads anslagstavlor samt finnas tillgängligt på förbundets 
hemsida. 
 
11 § 
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande 
till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. Fördelningen av kostnaderna mellan medlemmarna är 
att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Skåne med en fjärdedel samt de 
kommuner som är medlemmar i förbundet med en fjärdedel tillsammans. Kommunernas 
fjärdedel fördelas procentuellt dem emellan enligt invånarantal den 1 november året före det 
år som fördelningen avser. 
 
 
12 § 
Styrning och insyn 
Styrelsen ska upprätta tertialrapporter med helårsprognos för verksamheten och ekonomi som 
tillställs medlemmarna. Styrelsen ska också årligen till medlemmarna i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver 
när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten. 
 
13 § 
Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad budget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Årsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetår 
(kalenderår). Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. 
 
14 § 
Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en 
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad samt Region Skåne utser en för dem gemensam revisor. Den 
gemensamma revisorn utses av Tomelilla kommun. Revisorer utses i övrigt i enlighet med 
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bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  
 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av 
fullmäktige i region och kommun har ägt rum. Mandattiden för Försäkringskassans revisor 
hanteras i särskild ordning. 
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. 
 
15 § 
Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är 
därvid tre år. Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter 
utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning endast ske om det 
beslutas enligt 16 §. 
 
16 § 
Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. 
 
Styrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet 
med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter 
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är 
förbundet upplöst. 
 
17 § 
Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol. 
 
18 § 
Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare 
Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och 
ersättare och revisorer, ska följa principerna i den kommun där förbundet har sitt säte. 
Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar förbundet. 
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Annika Rasmusson 
annika.rasmusson@arbetsformedlngen.se 
Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
Organisationsnummer 222000–2618 
Arbetsförmedlingen Lokal arbetsmarknad Malmö 
Box 17088, 200 10 Malmö 
 
 

 
19 § 
Arkivtillsyn 
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 
(SFS 1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Tomelilla kommun. 
 
20 § 
Förbundets bildande 
Förbundet bildades i januari 2009. Förbundsordningen är reviderad i januari 2016, xx 2022. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 151 Dnr KS 2022/29 

Sysavs framtida inriktning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar ge Tomelilla kommuns representant vid Sysavs 
ägarsamråd i maj 2023 i uppdrag att besluta enligt den inriktning som framförs i 
Framtidsrådets förslag, handlingsid: Ks 2022.2463. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun är en av delägarna i Sysav och äger 485 aktier vilket innebär 
1,47% av bolaget. Vid några tillfällen årligen träffas Sysavs ägarsamråd och den 26 
maj 2021 beslutade ägarsamrådet att ”utse ett framtidsråd med syftet att i ägarkretsen 
uppnå en brett förankrad syn på Sysavs framtida inriktning respektive en samsyn i 
frågan om förnyelse alternativt förlängning av det konsortialavtal som gäller tom 
2025.” 

Per-Martin Svensson (M) har ingått i ägarsamrådet för Tomelilla kommun.  

Framtidsrådet har nu lagt fram rapporten ”Förslag till framtida inriktning för 
Sysavkoncernen” och i den föreslås respektive ägarkommun besluta: 

- att framtidens Sysav är en offensiv regional resurshanteringskoncern som 
erbjuder kommuner, industrier och verksamheter resurshanteringslösningar 
och samarbeten som skapar största möjliga regionala miljö- och 
samhällsnytta. 

- att Sysav tar tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva 
resursflöden från såväl kommuner som industri och verksamheter. Sysav 
visar vägen och styr proaktivt mot ökad cirkularitet i samhället, i egen 
verksamhet och i samverkan med andra aktörer/samarbetspartners. Fortsatta 
satsningar på ökad materialåtervinning och återbruk är en naturlig del liksom 
energiåtervinning av de resurser som ej kan, bör eller får materialåtervinnas 
respektive säker deponi av de resurser som ej ska återvinnas. 

- att med den regionala infrastruktur som bolaget har utvecklat har Sysav också 
möjligheten att bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom 
omhändertagande av utsorterade brännbara avfallsrester i högeffektiv 
modern energiåtervinning, vilken också kan möjliggöra en ökad lokal 
elproduktion. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 151 forts. 

Vidare föreslås respektive ägarkommun i Sysav besluta att Sysavs framtida inriktning 
som ”en offensiv resurshanteringskoncern som skapar största möjliga regionala 
miljö- och samhällsnytta och även stärker den lokala energiproduktionen” innebär:  

-  att via respektive bolag fortsatt erbjuda sina tjänster och utveckla samarbeten 
med såväl ägarkommuner som andra regionala kommuner, industrier och 
verksamheter,  

- att offensivt och proaktivt verka för en utveckling och ökad andel cirkulära 
affärer inom främst utökad resurs- och materialhantering och 
materialåtervinning respektive en påtagligt ökad andel återbruk samt 
förberedelse för återbruk,  

- att långsiktigt utveckla och förstärka den regionala energiförsörjningen, 
primärt genom energiåtervinning ur utsorterade avfallsrester som inte kan 
återvinnas på bättre sätt och aktivt arbeta för att Sysavs 
energiåtervinningsverksamhet år 2030 skall vara klimatpositiv genom att 
bland annat minska plastinnehåll i inkommande avfallsrestflöden samt 
eventuellt realisera en anläggning för infångning och lagring av koldioxid, 
CCS, eller andra framtida tekniska lösningar,  

- att sträva mot att upprätthålla den regionala värmeförsörjningen, om möjligt 
genom livstidsförlängning av befintliga äldre pannor eller, om rätt 
förutsättningar finns, investering i ny avfallsförbränningsanläggning som 
ersätter äldre avfallspannor,  

- att om möjligt öka elproduktionen i befintliga energiåtervinningsanläggningar 
samt också vara berett att i samarbete med ägarkommunerna realisera 
elproduktion ur andra energikällor som kan bidra till att stärka elbalansen i 
ägarkommunernas region,  

- att erbjuda ägarkommunerna utförande av de uppgifter som ligger inom 
ramen för det kommunala ansvar som åligger kommunerna, exempelvis 
insamling av avfall,  

- att sträva efter att alla regionala resursflöden, såväl ekonomiskt attraktiva som 
mindre attraktiva, tas om hand på bästa sätt, vilket är ett av ägarnas ändamål 
med ägandet av Sysav, samt 

- att såväl ekonomiska som andra risker skall vara hanterbara i meningen att de 
inte allvarligt skall kunna hota koncernens ekonomiska hållbarhet eller 
förtroende hos olika intressenter. 

Förvaltningen menar att det inte är rimligt att varje ägarkommun fattar beslut på 
denna detaljerade nivå och därför föreslås kommunstyrelsen besluta att ge Tomelilla  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 151 forts. 

kommuns representant vid Sysavs ägarsamråd i maj 2023 i uppdrag att besluta enligt 
den inriktning som framförs i Framtidsrådets förslag 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ger inte några ekonomiska konsekvenser för Tomelilla kommun, 
åtminstone inte på kort sikt. Denna typ av måldokument är generellt mycket svåra att 
bedöma utifrån ekonomiska konsekvenser. Framtiden får utvisa vad som är möjligt 
för Sysav att genomföra, men det är ändock viktigt att ha ett måldokument att utgå 
från. En vägvisning från ägarna till styrelsen och ledningen i företaget. 

Barnperspektivet 
Dokumentet är en framtidsinriktning som är viktig för alla, såväl barn som vuxna.  

Miljöperspektivet 
Miljöperspektivet är det dominerande perspektivet i ärendet. 

Uppföljning 
Ärendet återrapporteras efter ägarsamrådet i maj 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge Tomelilla kommuns representant vid Sysavs 
ägarsamråd i maj 2023 i uppdrag att besluta enligt den inriktning som framförs i 
Framtidsrådets förslag, handlingsid: Ks 2022.2463. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2022.2539. 

Följebrev Sysavs framtida inriktning, handlingsid: Ks 2022.2461. 

Underlag till Sysavs ägarkommuner för beslut om framtida inriktning, handlingsid: 
Ks 2022.2462. 

Bilaga 1 Förslag framtida inriktning, handlingsid: Ks 2022.2463. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Sysav -  Sydskånes avfallsaktiebolag  

Postadress Box 50344, 202 13 Malmö 
Besöksadress Spillepengsgatan 13 
211 24 Malmö  
 

Telefon +46 40 635 18 00 
Telefax +46 40 635 18 10 
Organisationsnr. 556187-0410   

VAT No. SE556187041001  
PlusGiro 19 92 50-2 
BankGiro 235-6541  

kundservice@sysav.se 
www.sysav.se 
Innehar F-skattebevis 

 

Malmö, 26 september 2022 
 
Till: Samtliga ägarkommuner i Sysav 

 

Underlag för beslut om Sysavs framtida 
inriktning 

 

Sysavs ägarsamråd beslutade den 26 maj 2021 att tillsätta ett 
”Framtidsråd” med en representant per ägarkommun. Syftet med att 
tillsätta ett Framtidsråd var att i ägarkretsen uppnå en brett förankrad 
syn på Sysavs framtida inriktning som sedan kunde föreläggas ägarna 
för slutlig behandling.  
 
Framtidsrådet har nu i koncensus nått en samsyn avseende Sysavs 
framtida inriktning.  
 
Ägarsamrådets slutliga ställningstagande gällande Sysavs framtida 
inriktning planeras att läggas fast vid ordinarie möte i maj 2023 för att 
sedan slutligen beslutas av Sysavs styrelse i juni 2023.  
 
Inför ägarsamrådets slutliga ställningstagande behöver således 
respektive ägarkommun behandla frågan. 
 
I bifogat underlag återfinnes fördjupad bakgrundsbeskrivning samt de 
beslut som föreslås fattas i respektive ägarkommun. Mot bakgrund av 
ovan angiven tidplan bör ärendet vara behandlat i respektive 
ägarkommun senast den 28 februari 2023.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Peter Engström, VD, Koncernchef 
+46406351801 
peter.engstrom@sysav.se 
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Underlag för beslut i 
Sysavs ägarkommuner 

 
 
 
 
Sysavkoncernens framtida inriktning och konsortialavtal  
 
 
Bakgrund 
 
Under 2019 fastlades en justerad affärsidé samt en strategisk riktning mot 2025/2030 för 
Sysav. Koncernens strategiska inriktning innebär en hög ambitionsnivå med en tydlig strävan 
mot visionen att ”bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande 
generationer” med inbyggda risker och möjligheter samt ett därmed relaterat 
investeringsbehov. Under våren 2019 genomfördes parallellt ett antal dialoger med 
ägarkommunerna avseende deras syn på nuvarande verksamhet samt förväntningar på 
Sysavs framtida inriktning. Sammanfattningsvis kunde det konstateras att det hos delägarna 
kan finnas olika uppfattningar om bolagets framtida inriktning. Några frågor och 
tveksamheter som lyftes fram var fortsatt energiåtervinning, behandling av utländskt avfall, 
investeringar i nya resurshanteringslösningar samt närvaro och roll på den konkurrensutsatta 
marknaden. Nuvarande konsortialavtal upphör att gälla den 31 december 2025, men förlängs 
med 5 år i sänder om det inte sägs upp av någon av delägarna senast två år före 
avtalstidens slut. En hos ägarna förankrad syn på Sysavs framtida inriktning bedömdes vara 
en fundamental del för att ta ställning till frågan om en förlängning av nuvarande 
konsortialavtal i 5 år alternativt ett förnyat konsortialavtal med samma ägare som idag eller 
en eventuell förändrad ägarstruktur. 
 
I oktober 2019 tillstyrkte styrelse och ägarsamråd ett arbetssätt där styrelsen i en inledande 
fas med stöd av en mindre arbetsgrupp tillsammans med delar av bolagets ledning utarbetar 
ett kunskaps- och diskussionsunderlag, baserat på värdering av olika framtidsscenarier, som 
sedan förs vidare till ägarna för fortsatt dialog och beslut om Sysavs framtida inriktning.  
 
I en andra fas var sedan avsikten att ägarsamrådet utser ett ”Framtidsråd” med ett mindre 
antal ägarrepresentanter som speglar ägandet och att via detta slutligt förädla fram en 
framtidsbild/inriktning med så stor förankring som möjligt bland ägarna, samt värdera behov 
av ett eventuellt förnyat konsortialavtal alternativt en förlängning av nuvarande avtal. 
 
Arbetet i styrelsens arbetsgrupp genomfördes i stort sett enligt plan under 2020 och 
avslutades i januari 2021. Baserat på detta arbete fastlade Sysavs styrelse ett förslag till 
framtida inriktning, vilket förelades Sysavs ägarsamråd i mars respektive maj 2021. Sysavs 
ägarsamråd beslutade den 26 maj 2021 att: ”utse ett att utse ett framtidsråd med syftet att i 
ägarkretsen uppnå en brett förankrad syn på Sysavs framtida inriktning respektive en 
samsyn i frågan om förnyelse alternativt förlängning av det konsortialavtal som gäller tom 
2025. Styrelsens förslag till framtida inriktning enligt ovan skall ses som ett av de underlag 
som kan utgöra basen för en fortsatt dialog i detta framtidsråd”. 
 
Framtidsrådets arbete 
 
Styrelsens förslag till framtida inriktning respektive frågan om förlängning/förnyelse av 
konsortialavtalet har behandlats i framtidsrådet vid fem tillfällen under perioden november 
2021 – juni 2022. Styrelsens bakgrundsmaterial samt förslag till framtida inriktning har 
använts som underlag i arbetet och fördjupande underlag har tagits fram och presenterats 
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inom ett antal områden. Vidare har ett kunskaps-/erfarenhetsutbyte genomförts med 
Danmark med fokus på långsiktig utveckling av energiåtervinning och koldioxidinfångning. 
Även underlag avseende risker och möjligheter med olika vägval avseende förnyelse 
alternativt förlängning av det konsortialavtal som gäller t o m 2025 har presenterats och 
diskuterats. Diskussioner och dialog har förts i en god anda med en stark ambition att 
försöka hitta en väg framåt som alla ägarkommuner kan ställa sig bakom. Vid framtidsrådets 
möte den 28 juni 2022 konstaterades att framtidsrådet nu i koncensus har nått en samsyn 
avseende Sysavs framtida inriktning.  
 
Det genomförda arbetet, de scenarier som värderats samt framarbetat förslag till förtydligad 
framtida inriktning för Sysavkoncernen har sammanfattats i ett kortfattat pm, vilket återfinnes 
i bilaga 1.  
 
Framtidsrådet har den 28 juni 2022 också i samsyn enats om att föreslå ägarna att nu 
gällande konsortialavtal rörande villkor för samarbete i Sysav inte bör sägas upp, vilket 
innebär att avtalet förlängs på oförändrade villkor under i vart fall fem år från och med den 1 
januari 2026. 
 
 
Fortsatt handläggnings- och beslutsprocess 
 
En fortsatt handläggnings- och beslutsprocess enligt nedan fastlades av framtidsråd och 
ägarsamråd i juni 2022.  
 
Oktober 2022: Slutligt förslag från framtidsrådet tillställes respektive ägarkommun 
Oktober 2022-April 2023: Handläggning och beslut i respektive ägarkommun 
Maj 2023: Slutligt ställningstagande i ägarsamråd 
Juni 2023: Slutligt beslut i Sysavs styrelse  
 
Detta underlag utgör således underlag för beslut i respektive ägarkommun inför 
ägarsamrådets slutliga ställningstagande i maj 2023.  
 
 
Framtidsrådets förslag   
 
Respektive ägarkommun i Sysav föreslås besluta:  
 
att  Framtidens Sysav är en offensiv regional resurshanteringskoncern som erbjuder 

kommuner, industrier och verksamheter resurshanteringslösningar och samarbeten 
som skapar största möjliga regionala miljö- och samhällsnytta.  

 
att  Sysav tar tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva resursflöden 

från såväl kommuner som industri och verksamheter. Sysav visar vägen och styr 
proaktivt mot ökad cirkularitet i samhället, i egen verksamhet och i samverkan med 
andra aktörer/samarbetspartners. Fortsatta satsningar på ökad materialåtervinning 
och återbruk är en naturlig del liksom energiåtervinning av de resurser som ej kan, 
bör eller får materialåtervinnas respektive säker deponi av de resurser som ej ska 
återvinnas. 

 
att  Med den regionala infrastruktur som bolaget har utvecklat har Sysav också 

möjligheten att bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom omhändertagande av 
utsorterade brännbara avfallsrester i högeffektiv modern energiåtervinning, vilken 
också kan möjliggöra en ökad lokal elproduktion. 
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Vidare föreslås respektive ägarkommun i Sysav besluta att Sysavs framtida inriktning som 
”en offensiv resurshanteringskoncern som skapar största möjliga regionala miljö- och 
samhällsnytta och även stärker den lokala energiproduktionen” innebär   
 
att via respektive bolag fortsatt erbjuda sina tjänster och utveckla samarbeten med 

såväl ägarkommuner som andra regionala kommuner, industrier och verksamheter 
 
att offensivt och proaktivt verka för en utveckling och ökad andel cirkulära affärer inom 

främst utökad resurs- och materialhantering och materialåtervinning respektive en 
påtagligt ökad andel återbruk samt förberedelse för återbruk 

 
att långsiktigt utveckla och förstärka den regionala energiförsörjningen, primärt genom 

energiåtervinning ur utsorterade avfallsrester som inte kan återvinnas på bättre sätt 
och aktivt arbeta för att Sysavs energiåtervinningsverksamhet år 2030 skall vara 
klimatpositiv genom att bl a minska plastinnehåll i inkommande avfallsrestflöden 
samt eventuellt realisera en anläggning för infångning och lagring av koldioxid, CCS, 
eller andra framtida tekniska lösningar.  

 
att sträva mot att upprätthålla den regionala värmeförsörjningen, om möjligt genom  
 livstidsförlängning av befintliga äldre pannor eller, om rätt förutsättningar finns,  
 investering i ny avfallsförbränningsanläggning som ersätter äldre avfallspannor 
 
att om möjligt öka elproduktionen i befintliga energiåtervinningsanläggningar samt 

också vara berett att i samarbete med ägarkommunerna realisera elproduktion ur 
andra energikällor som kan bidra till att stärka elbalansen i ägarkommunernas 
region 

 
att erbjuda ägarkommunerna utförande av de uppgifter som ligger inom ramen för det  

kommunala ansvar som åligger kommunerna, exempelvis insamling av avfall 
 
att sträva efter att alla regionala resursflöden, såväl ekonomiskt attraktiva som mindre  

attraktiva, tas om hand på bästa sätt, vilket är ett av ägarnas ändamål med ägandet 
av Sysav 

 
att såväl ekonomiska som andra risker skall vara hanterbara i meningen att de inte 

allvarligt skall kunna hota koncernens ekonomiska hållbarhet eller förtroende hos 
olika intressenter 

 
 
 
 
Sysav 
 
 
 
Peter Engström,  
enligt uppdrag från av Sysavs ägarkommuner utsett framtidsråd 
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BILAGA 1  

Förslag till framtida 
inriktning för 
Sysavkoncernen 
 
30 augusti 2022 

Peter Engström m fl 
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2:10 Bilaga 1    Peter Engström m fl  30 augusti 2022  
 

Bakgrund 
 
Det nuvarande konsortialavtalet som tecknats mellan Sysavs ägarkommuner gäller tom 31 
december 2025 och förlängs med 5 år i sänder om det inte sägs upp av någon av delägarna senast 
två år före avtalstidens slut. En sammanfattning av konsortial och andra gällande styrdokument 
från ägarna återfinnes i Appendix 1. 
 
Under 2019 lade bolaget fast en justerad affärsidé samt en strategisk riktning mot 2025/2030. 
Koncernens strategiska inriktning innebär en hög ambitionsnivå med en tydlig strävan mot 
visionen att ”bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande 
generationer” med inbyggda risker och möjligheter samt ett därmed relaterat investeringsbehov. 
Under våren 2019 genomfördes parallellt ett antal dialoger med ägarkommunerna avseende deras 
syn på nuvarande verksamhet samt förväntningar på Sysavs framtida inriktning. 
Sammanfattningsvis kunde det konstateras att det hos delägarna kan finnas olika uppfattningar om 
bolagets framtida inriktning. Några frågor och tveksamheter som lyftes fram var fortsatt 
energiåtervinning, behandling av utländskt avfall, investeringar i nya resurshanteringslösningar, 
närvaro och roll på den konkurrensutsatta marknaden. 
 
Frågorna om Sysavs framtida inriktning har ett tidsperspektiv långt bortom nuvarande 
konsortialavtals giltighetstid. Mot bakgrund härav har det identifierats ett behov av att skapa en 
samsyn mellan ägarkommunerna i ett antal framtidsfrågor vilket borgar för en stabil ägargrund 
även efter 2025, antingen i ett förnyat eller ett förlängt konsortialavtal. 
 
I oktober 2019 tillstyrkte styrelse och ägarsamråd ett arbetssätt där styrelsen med stöd av en 
mindre arbetsgrupp tillsammans med delar av bolagets ledning utarbetar ett kunskaps- och 
diskussionsunderlag som sedan förs vidare till ägarna för fortsatt dialog och beslut om Sysavs 
framtida inriktning.  
 
I en andra fas utsåg ägarsamrådet ett ”Framtidsråd” med representanter från samtliga 
ägarkommuner i syfte  att via detta slutligt förädla fram en framtidsbild/inriktning med så stor 
förankring som möjligt bland ägarna, samt även värdera behov av ett eventuellt förnyat 
konsortialavtal alternativt en förlängning av nuvarande avtal. 
 
Detta pm återger en kortfattad sammanfattning av det genomförda arbetet samt av Framtidsrådet 
enhälligt fastlagt förslag till framtida inriktning för Sysavkoncernen.  
 
Olika tänkbara scenarier och bilder av framtidens Sysav 
 
I ett inledande arbete identiferade styrelsens arbetsgrupp ett antal scenarier som definierar olika 
vägval framåt för koncernen. En beskrivning av scenarierna samt en sammanfattande ekonomisk 
och kvalitativ värdering återfinnes i Appendix 2. Frågor som ägarna har att förhålla sig och 
ytterst ta ställning till är av karaktären: vad vill ägarna se för Sysav framåt, vilket värdeskapande 
är det viktigt att koncernen säkerställer, och hur skapas en identitet som ägarna är stolta över. 
Baserat på scenarierna har formulerades fem tänkbara framtidsbilder/identiteter. 
 

1. Den offensiva regionala resurshanteringskoncernen som visar vägen – Sysav tar 
tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva resursflöden från såväl 
kommuner som industri och verksamheter. Sysav visar vägen och styr proaktivt mot 
ökad cirkularitet i samhället, i egen verksamhet och i samverkan med andra 
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aktörer/samarbetspartners. Fortsatta satsningar på ökad materialåtervinning och återbruk 
är en naturlig del liksom energiåtervinning av de resurser som ej kan, bör eller får 
materialåtervinnas respektive säker deponi av de resurser som ej ska återvinnas. 
 

2. Den offensiva resurshanteringskoncernen i framkant som även är en del i att lösa 
EU:s utmaningar och bidrar till ökad lokal elproduktion – utöver vad som beskrivits 
ovan har Sysav ambitionen att bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom 
omhändertagande av utsorterade brännbara avfallsrester i högeffektiv modern 
energiåtervinning, vilken också möjligggör en ökad lokal elproduktion 
 

3. Det lokala resurshanteringsbolaget med fullt fokus på ägarkommunernas avfall - 
Sysav tar helhetsansvar för alla resursflöden från ägarkommuner men överlåter 
resurshantering av avfall från industri, verksamhet och andra kommuner till de privata 
aktörerna på marknaden. Sysav visar vägen och styr proaktivt mot ökad cirkularitet i 
samverkan med ägarkommunerna.. Fortsatta satsningar på ökad materialåtervinning och 
återbruk av det kommunala hushållsavfallet är en naturlig del liksom energiåtervinning 
av de resurser som ej kan, bör eller får materialåtervinnas respektive  säker deponi av de 
resurser som ej ska återvinnas. 
 

4. Det lokala insamlings- och resurshanteringsbolaget – utöver mottagning och 
behandling erbjuder Sysav även utförande av avfallsinsamling i ägarkommunerna 
 

5. Den försiktiga, reaktiva avfallsbehandlingskoncernen – Sysav är ett mer passivt 
avfallsbolag, är mycket återhållsamma och fokuserar på att utföra dagens uppdrag så bra 
som möjligt men tar ingen aktiv eller offensiv roll eller investerar i utvecklingen mot ett 
hållbarare samhälle. 

 
Baserat på de analyser och värderingar som gjorts förordas att framtidens Sysav är en offensiv 
regional resurshanteringskoncern som erbjuder kommuner, industrier och verksamheter 
resurshanteringslösningar och samarbeten som skapar största möjliga regionala miljö- och 
samhällsnytta och om möjligt även är en del i att lösa EU:s framtida utmaningar.  
 
Nedan återfinnes förslag till förtydliganden av inrikning och ambition från ägarna som är i linje 
med denna framtidsbild och identitet. Förslagen skall ses som kompletterande till nu gällande 
konsortialavtal, ägardirektiv och bolagsordning. 
 
 
Framtidsbild för Sysav 
 

• Framtidens Sysav är en offensiv regional resurshanteringskoncern som erbjuder 
kommuner, industrier och verksamheter resurshanteringslösningar och samarbeten som 
skapar största möjliga regionala miljö- och samhällsnytta.  
 

• Sysav tar tydligt helhetsansvar för såväl attraktiva som mindre attraktiva resursflöden 
från såväl kommuner som industri och verksamheter. Sysav visar vägen och styr 
proaktivt mot ökad cirkularitet i samhället, i egen verksamhet och i samverkan med andra 
aktörer/samarbetspartners. Fortsatta satsningar på ökad materialåtervinning och återbruk 
är en naturlig del liksom energiåtervinning av de resurser som ej kan, bör eller får 
materialåtervinnas respektive säker deponi av de resurser som ej ska återvinnas. 
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• Med den regionala infrastruktur bolaget har utvecklat har Sysav också möjligheten att 
bidra till ett bättre klimatavtryck i Europa genom omhändertagande av utsorterade 
brännbara avfallsrester i högeffektiv modern energiåtervinning, vilken också kan 
möjliggöra en ökad lokal elproduktion 

 
 
Sysavs framtida inriktning 
 
Sysavs framtida inriktning skall vara ”en offensiv resurshanteringskoncern som skapar största  
möjliga regionala miljö- och samhällsnytta och även stärker den lokala energiproduktionen”,  
vilket innebär  
 
att via respektive bolag fortsatt erbjuda sina tjänster och utveckla samarbeten med 

såväl ägarkommuner som andra regionala kommuner, industrier och verksamheter 
 
att offensivt och proaktivt verka för en utveckling och ökad andel cirkulära affärer 

inom främst utökad resurs- och materialhantering och materialåtervinning 
respektive en påtagligt ökad andel återbruk samt förberedelse för återbruk 

 
att långsiktigt utveckla och förstärka den regionala energiförsörjningen, primärt 

genom energiåtervinning ur utsorterade avfallsrester som inte kan återvinnas på 
bättre sätt och aktivt arbeta för att Sysavs energiåtervinningsverksamhet år 2030 
skall vara klimatpositiv genom att bl a minska plastinnehåll i inkommande 
avfallsrestflöden samt eventuellt realisera en anläggning för infångning och 
lagring av koldioxid, CCS, eller andra framtida tekniska lösningar.  

 
att sträva mot att upprätthålla den regionala värmeförsörjningen, om möjligt genom  
 livstidsförlängning av befintliga äldre pannor eller, om rätt förutsättningar finns,  
 investering i ny avfallsförbränningsanläggning som ersätter äldre avfallspannor 
 
att om möjligt öka elproduktionen i befintliga energiåtervinningsanläggningar samt 

också vara berett att i samarbete med ägarkommunerna realisera elproduktion ur 
andra energikällor som kan bidra till att stärka elbalansen i ägarkommunernas 
region 

 
att erbjuda ägarkommunerna utförande av de uppgifter som ligger inom ramen för det  

kommunala ansvar som åligger kommunerna, exempelvis insamling av avfall 
 
att sträva efter att alla regionala resursflöden, såväl ekonomiskt attraktiva som mindre  

attraktiva, tas om hand på bästa sätt, vilket är ett av ägarnas ändamål med ägandet 
av Sysav 

 
att såväl ekonomiska som andra risker skall vara hanterbara i meningen att de inte 

allvarligt skall kunna hota koncernens ekonomiska hållbarhet eller förtroende hos 
olika intressenter 
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Appendix 1 - Sammanfattning av Sysav-koncernens styrdokument 
 
 
Sysavs 14 ägarkommuner har via ett konsortialavtal undertecknat av 9 kommuner år 2000 med 
tillträde av ytterligare 5 kommuner  år 2004 avtalat om att samverka inom avfallsområdet via ett 
delägande i Sysav.  
 
Av konsortialavtalet framgår bland annat att Bolagets ändamål är:  
 

• att svara för den regionala återvinningen och avfallshanteringen för 
delägarkommunerna 

• att driva och utveckla en miljöriktig och kretsloppsanpassad avfallshantering, med 
målet att maximera återvinningen av material och energi samt minimera deponeringen 

• att projektera, bygga, utbygga och driva regionala behandlingsanläggningar, inklusive för 
verksamheten nödvändiga avfallsupplag 

• att bedriva därmed sammanhängande regional verksamhet 
 
Till grund för parternas samverkan ligger vidare SYSAV:s regionala Kretsloppsplan varom 
ägarna gemensamt beslutar. 
 
Av konsortialvatalet framgår även att:  
 

• Bolagets investeringar skall finansieras med eget kapital och med externa lån mot 
säkerhet i bolagets egendom. 

• Bolagets verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer. Till grund för debitering 
skall ligga taxa, framtagen på så sätt att inkomster och utgifter i princip balanserar, men 
med utrymme för sådan vinst att investeringar möjliggörs i framtida återvinnings-, 
behandlingsanläggningar och i framtida deponier 

• Varje delägarkommun förbinder sig att under detta konsortialavtals giltighetstid till 
bolagets återvinnings-, behandlingsanläggningar och deponier dels avlämna  allt avfall 
som kan tas emot i bolagets anläggningar och som kommunerna har ansvar för enligt 
lagstiftningen, dels sådant avfall som delägarkommunerna gemensamt beslutat att 
omhänderta. Undantag görs för sådant avfall om vilket delägare och bolaget gemensamt 
överenskommet att det kan omhändertas och återvinnas/behandlas i respektive 
delägarkommun 

 
Ägarkommunerna har sedan utvecklat sina ambitioner och förväntningar på bolaget i ett 
Ägardirektiv. Av ägardirektivet framgår bland annat att:   
 

• SYSAV skall vara ett ledande återvinnings- och avfallsföretag i SydSverige och 
medverka i utvecklingen mot en långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda 
delägarkommunerna miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfalls- 
och återvinningsområdet.  

• Även företag och andra verksamheter ska kunna erbjudas motsvarande tjänster i den 
mån det inte strider mot de s.k. Teckalkriterierna. 

• Verksamheten utövas på grundval av de renhållnings-ordningar och avfallsplaner som 
delägarkommunerna antar. 

• SYSAV skall vara ett framtidsinriktat och miljöinriktat avfalls- och 
återvinningsföretag i Sydskåne, med tillgång till kompetens och resurser inom hela 
området för avfallsbehandling, resurshushållning, återvinning och energiutvinning, med 
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möjlighet till deponering. Målet skall vara att maximera återvinningen av material och 
energi samt minimera deponeringen. 

• SYSAV:s verksamhet skall drivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för de 
regelverk som styr bolagets verksamhet. SYSAV skall värna om kunderna och till dessa 
erbjuda tjänster och produkter med låga priser, god service och leveranssäkerhet samt 
bistå dessa med kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. 

• SYSAV skall, där så är motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra 
aktörer inom avfalls- och återvinningsområdet. Sådant samarbete skall genomföras 
som ett led i att uppfylla  bolagets uppdrag. 

• Bolaget skall i nära samarbete med kommunerna driva avfallsbehandlingsanläggningar 
och avfallsupplag, återvinningscentraler och miljöstationer på platser som SYSAV och 
kommunerna överenskommer. 

• Bolaget skall engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 
en hållbar utveckling, och ta aktiv del i branschorganens, kommunernas och 
myndigheternas utvecklingsarbete inom området. 
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Appendix 2 – Värdering av olika scenarier 
 
Identifierade scenarier 
De olika scenartierna har utgångspunkten i ett Basscenario som bygger på koncernens definierade 
och ambitiösa huvudstrategier och därmed också är i linje med dagens pågående arbete, dvs att 
Sysav är en fortsatt etablerad aktör både på den kommunala och privata marknaden där vi 
erbjuder energiåtervinning och materialåtervinning med hög kvalitet och ansvarstagande och där 
Sysav image och varumärke förblir starkt både regionalt, nationellt och internationellt. Med andra 
ord är tanken att basscenariet i grunden skall fånga den utveckling bolagets ledning förordar och 
arbetar utifrån utan hänsyn tagen till de stora vägvalen. 
 
Därtill har ett antal möjliga utvecklingsscenarier definierats för att beskriva olika framtida vägar 
som Sysavkoncernen kan ta. Ambitionen är att visa på realistiska riktningar för Koncernen som 
omfattar/bygger på en del av de paradoxer och vägval som Sysavs ägandeform och verksamhet 
innebär. Ett syfte med att visa på olika utvecklingsriktningar är att ägarna ska få möjlighet att 
diskutera paradoxerna och möjliga vägval men även att därigenom ta ställning till och uttrycka 
sin ståndpunkt för vilken riktning som är den föredragna för Koncernen.  
 
Utvecklingsscenarierna är inte helt och hållet ömsesidigt uteslutande utan kan till viss del 
kombineras för att på så sätt skapa olika långsiktiga målbilder avseende Koncernens utveckling 
 
De olika scenarierna presenteras kort nedan. 
 
Basscenario: Den offensiva resurshanteringskoncernen 
Fortsätta med ett Sysav som idag med aktiv och fokuserad utveckling av framtidslösningar med 
tillväxt inom främst resurs-/materialhantering innefattande en satsning i en eller flera nya 
materialsorteringsanläggningar, utökat återbruk  samt bibehållen energiåtervinning på samma 
nivå som idag (inklusive förlängning av P1/P2 till och med 2030) 
 
Scenario 0: Den försiktiga avfallsbehandlingskoncernen 
Ingen satsning i nya materialsorteringsanläggningar 
 
Scenario 1: Den offensiva resurshanteringskoncernen som även stärker den lokala 
energiproduktionen 
Satsning i nya materialsorteringsanläggningar, utökat återbruk samt förnyad långsiktig 
energiåtervinning med ökad elproduktion, fortsatt baserad på såväl regionala som europeiska 
utsorterade brännbara restfraktioner, P1/P2 ersättes ~2030 med en ny P5 som även kan producera 
el 
a) energiproduktion styrd av värmeefterfrågan 
b) energiproduktion styrd av el-efterfrågan 
 
Scenario 2: Den regionala resurshanteringskoncernen 
Endast energiåtervinning av lokala utsorterade brännbara restfraktioner, ingen avfallsimport, P1 
och P2 läggs ned  
 
Scenario 3: Det kommunala resurshanteringsbolaget 
Fokus på det kommunala uppdraget, dvs omhändertagande av kommunalt hushållsavfall, 
avveckla/avyttra industriuppdraget 
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Scenario 4: Det kommunala insamlings och avfallsbehandlingsföretaget 
Övertagande av insamlingsansvar 
 
Scenario 5: Ägarkommuner handlar upp behandlingstjänster på marknaden 
Sysav erbjuder sina tjänster till ägarkommunerna i konkurrens med andra marknadasaktörer. 
(Detta scenario har inte värderats vidare då det såväl i styrelsens arbetsgrupp som i de 
ägardialoger som genomförts under 2020 framkommit att det finns en stark uppslutning kring ett 
fortsatt långsiktigt ägande och samverkan via Sysav) 
 
Resultat 
Det inledande scenarioarbetet har fokuserat på en ekonomisk och kvalitativ värdering av 
Basscenario samt scenario 0-4 enligt ovan. Nedan ges en sammanfattning av de beräkningar och 
värderingar som gjorts. (Mer detaljerad information återfinnes i separat dokument)   
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 152 Dnr KS 2021/38 

Hantering av Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds överskott 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
förslag att förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att 
återbetala överskottet till medlemmarna. 

Ärendebeskrivning 
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund beslutade den 19 september 2022, § 60, att 
förslå kommunfullmäktige i Ystad, Simrishamn och Tomelilla kommuner att 
förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att återbetala 
överskottet till medlemmarna. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds 
förslag att förbundet får behålla det prognostiserade överskottet 2022 i stället för att 
återbetala överskottet till medlemmarna. 

Beslutsunderlag 
Beslut gällande hantering av överskott 2022, handlingsid: Ks 2022.2420. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 161 Dnr KS 2022/140 

Ansökan om räntefritt lån/bidrag till 
föreningsinvesteringar - Smedstorps 
idrottsförening 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån till Smedstorps idrottsförening 
med belopp i enlighet med faktura, handlingsid: Ks 2022.2685, för inköp av 
begagnad gräsklippare. 

Ärendebeskrivning 
Smedstorps idrottsförening har i en skrivelse den 1 september 2022 ansökt om medel 
för inköp av begagnad gräsklippare genom ett räntefritt lån, eller bidrag till 
föreningsinvesteringar.  

Smedstorps IF har under de senaste åren gjort omfattande reparationer och underhåll 
på den tidigare gräsklipparen men eftersom det krävdes ytterligare reparationer så 
togs ett styrelsebeslut att köpa in en bättre begagnad gräsklippare under våren 2022.  

Smedstorps IF ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 110 625 kronor 
inklusive moms för att kunna fortsätta hålla Smedstorps idrottsplats grönytor i 
fortsatt bra skick.  

 

Följande förutsättningar för sökande av räntefritt lån eller bidrag till 
föreningsinvesteringar gäller: 

- Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig 
verksamhet bedrivs. 

- Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun. 

- Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statlig 
eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant. 

- Bidrag, alternativt lån, beviljas endast förening, vilka bedrivit verksamhet i 
minst 12 månader. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 161 forts. 

 

Lån- och bidragsgrundande åtgärder: 
- För energibesparande åtgärder och likande. 
- Om- och tillbyggnad av fastighet. 
- Investering i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång 

användningstid. 
- Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamhet i föreningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har funnit att Smedstorps idrottsförening fått 90 050 kronor i 
driftbidrag under 2022 från kommunen. Ett räntefritt lån från Tomelilla kommun 
bygger på att amorteringen ska avräknas från beviljat bidrag till Smedstorps 
idrottsförening. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning av lånet sker via avbetalning enligt överenskommelse. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen bevilja ett räntefritt 
lån till Smedstorps idrottsförening för inköp av begagnad gräsklippare.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden § 47/2022, handlingsid: Ks 2022.2683. 
Ansökan räntefritt lån - Smedstorps idrottsförening, handlingsid: Ks 2022.2684. 
Faktura - Klaravik - gräsklippare John Deere, handlingsid: Ks 2022.2685. 
Upphämtningskvitto - Klaravik - gräsklippare John Deere, handlingsid: Ks 
2022.2686. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 161 forts. 
_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Referenskod:
B17BC2

UPPHÄMTNINGSKVITTO

Du kan nu hämta ditt vunna objekt!
Glöm inte att ta med och visa upp detta dokument som utgör 
upphämtningskvittot. Det går också bra att visa upp upphämtningskvittot i 
digital form om du inte har tillgång till skrivare. 

! Ta kontakt och gör upp tid för hämtning med säljaren vars uppgifter du 
hittar här nedanför. 

Hämta, gör så här:
1 Kontrollera uppgifterna i auktionsunderlaget om säljaren har särskilda tider / dagar för utlämning. 

2 Kom överens om tid för hämtning innan du åker till säljaren. Det är alltid du som köpare som har ansvar 
för att ta kontakt med säljaren. 

3 Behöver du lasthjälp? Ta reda på om säljande kund kan bistå dig vid hämtningen. 

4 Visa upp detta upphämtningskvitto vid hämtning av ditt objekt. OBS! Kvittot gäller som bekräftelse för 
att säljaren ska kunna lämna ut objektet. 

5 Du har undersökningsplikt vid hämtningen. Om du använder en transportör eller ett ombud anses varan som 
godkänd i samband med att den överlämnas till transportören eller ombudet. 

6 Glöm inte att signera säljarens utlämningskvitto vid hämtning. 

Säljare
Halmstad Golf Arena AB 
(VAT: SE556807629201)
Kontakt: Martin Siljegård
E - post: martin@golfarenan.se
Telefon: 0736875789
Adress: Kontakta ovanstående

Köpare
SMEDSTORPS IDROTTSFÖRENING
Kontakt: Lars Andersson
E - post: sif@smedstorp.se
Telefon: -
Adress: MOTIONSVÄGEN 2

27398 Smedstorp

Adress:

Klaravik AB

Tynäsgatan 10

652 16, Karlstad

Telefon:

054-15 13 04

E-post:

info@klaravik.se

Momsregistreringsnr:

SE556881869301

Bankgiro:

200-5163

Organisationsnr:

556881-8693

www.klaravik.se
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Auktionslänk
https://www.klaravik.se/917417

Avslutad: 13 Apr 13:21

Gräsklippare John Deere 1565 
Märke & modell: John Deere 1565 
ID: 917417
Säljare: Halmstad Golf Arena AB 

Halmstad, Hallands län

Beskrivning 

Gräsklippare John Deere 1565 
Fabrikat: John Deere 
Modell: 1565 
 
År: 2011 
Serienummer: 1TC1565DKAT100055 
Mätarställning: 2026 
Vikt (kg): 1810 
 
Arbetsbredd: 62 tum 
Klippenheter / antal blad: F1400 62”/ 3st 
Drivmedel: Diesel 
 
Mått 
Längd (m): 3,2 
Bredd (m): 1,6 
Höjd (m): 2,1 

Adress:

Klaravik AB

Tynäsgatan 10

652 16, Karlstad

Telefon:

054-15 13 04

E-post:

info@klaravik.se

Momsregistreringsnr:

SE556881869301

Bankgiro:

200-5163

Organisationsnr:

556881-8693

www.klaravik.se
191



Referenskod:
B17BC2

UPPHÄMTNINGSKVITTO

 
Utrustad med: 
 - Golfbollsuppsamlaradapter 
 
4WD 
Hydrauluttag fram och bak 

Skick

Startar Ja 

Kör framåt Ja 

Kör bakåt Ja 

Information om användning: Objektet har brukats  fram till 
auktionsstart 

Kommentar om användning Har använts som 
golfbollsuppsamlare 

Information från nuvarande 
ägare: 

Objektet har anmärkningar 

Kända anmärkningar Rost finns 

Genomförda reparationer Nya däck runt om 

Service Service har genomförts de 
senaste 12 månaderna i egen 
regi 

Grunddata

År 2011 

Serienummer 1TC1565DKAT100055 

Mätarställning 2026 

Klippenheter / antal blad F1400 62”/ 3st 

Drivmedel Diesel 

Vikt (kg) 1810 

Arbetsbredd 62 tum 

Längd (m) 3,2 

Bredd (m) 1,6 

Adress:

Klaravik AB

Tynäsgatan 10

652 16, Karlstad

Telefon:

054-15 13 04

E-post:

info@klaravik.se

Momsregistreringsnr:

SE556881869301

Bankgiro:

200-5163

Organisationsnr:

556881-8693

www.klaravik.se
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Referenskod:
B17BC2

UPPHÄMTNINGSKVITTO

Höjd (m) 2,1 

Viktig info 

Du som köpare ska kontrollera objektet vid hämtning. Anmärkningar 
härefter beaktas inte. Om objektet skiljer sig väsentligt från 
objektsbeskrivningen ska Klaravik kontaktas innan objektet transporteras 
(observera att särskilda villkor gäller för konkursauktioner).  

Alla objekt finns hos säljande företag, du som köpare ansvarar för 
hämtning och frakt. Ibland kan företag som säljer på Klaravik vara 
behjälpliga med att boka frakt. Du som köpare har 12 dagar på dig att 
hämta objektet efter auktionsavslut. 

Adress:

Klaravik AB

Tynäsgatan 10

652 16, Karlstad

Telefon:

054-15 13 04

E-post:

info@klaravik.se

Momsregistreringsnr:

SE556881869301

Bankgiro:

200-5163

Organisationsnr:

556881-8693

www.klaravik.se
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Faktura
Fakturadatum Fakturanummer Kundnummer

2022-04-13 020012-00001 616002

Klaravik AB

Tynäsgatan 10 A

652 16 KARLSTAD

Tel: 054-15 13 04

E-post: info@klaravik.se

Org.nr: 556881-8693

VATnr: SE556881869301

Godkänd för F-skatt

j����Q`e�$k
SMEDSTORPS IDROTTSFÖRENING
MOTIONSVÄGEN 2
27398 Smedstorp

Klaravik AB
Inropsavgift auktionsförrättare 2500,00

Moms 25% 625,00

Summa 3125,00

 

Säljande part 39638
Objektspecifikation  

Produktnummer 917417, Modell 1565, Fabrikat John Deere  

År 2011  

Serienummer 1TC1565DKAT100055  

Gräsklippare John Deere 1565 86000,00

Moms 25% 21500,00

Summa 107500,00

 

 Totalt att betala 110625,00

 Varav moms 22125,00

Du vet väl att du också kan swisha betalningen? Mer information finns i mejlet du fick efter vunnen auktion.

Oss tillhanda Bankgiro OCR-nummer

Att betala

SEK 110 625:00
2022-04-21 5735-7345 5241352010032

Vid frågor gällande din faktura, vänligen kontakta oss på info@klaravik.se.

Denna fakturafordran administreras av PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, www.payex.se. Betalning skall ske till PayEx Sverige AB

på angivet bankgiro. Eventuella anmärkningar eller förfrågningar kring fakturan skall ställas till Klaravik AB. Betalning skall vara

oss tillhanda senast på förfallodagen. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta, för

närvarande 8.00 % per år.

# 5241352010032 # 110625 00 1 > 57357345#41#

Uppgifter för automatisk avläsning:
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 Kultur- och fritidsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kfn § 47 Dnr KFN 2022/41 

Ansökan om räntefritt lån/bidrag till 
föreningsinvesteringar - Smedstorps 
idrottsförening 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett räntefritt lån till Smedstorps idrottsförening för 
inköp av begagnad gräsklippare. 

Ärendebeskrivning 
Smedstorps idrottsförening har i en skrivelse den 1 september 2022 ansökt om medel 
för inköp av begagnad gräsklippare genom ett räntefritt lån, eller bidrag till 
föreningsinvesteringar.  

Smedstorps IF har under de senaste åren gjort omfattande reparationer och underhåll 
på den tidigare gräsklipparen men eftersom det krävdes ytterligare reparationer så 
togs ett styrelsebeslut att köpa in en bättre begagnad gräsklippare under våren 2022.  

Smedstorps IF ansöker om ett räntefritt lån till detta inköp på totalt 110 625 kronor 
inklusive moms för att kunna fortsätta hålla Smedstorps idrottsplats grönytor i 
fortsatt bra skick.  

 

Följande förutsättningar för sökande av räntefritt lån eller bidrag till 
föreningsinvesteringar gäller: 

- Lämnas endast till föreningsägda/drivna anläggningar där kontinuerlig 
verksamhet bedrivs. 

- Anläggningen ska ligga i Tomelilla kommun. 

- Bidragssökande förening är skyldig att även ansöka om bidrag genom statlig 
eller annan myndighet om möjlighet finns att erhålla sådant. 

- Bidrag, alternativt lån, beviljas endast förening, vilka bedrivit verksamhet i 
minst 12 månader. 
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 Kultur- och fritidsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 47 forts. 

 

Lån- och bidragsgrundande åtgärder: 
- För energibesparande åtgärder och likande. 
- Om- och tillbyggnad av fastighet. 
- Investering i inventarier med stor anskaffningskostnad och lång 

användningstid. 
- Övrigt som kan främja barn- och ungdomsverksamhet i föreningen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har funnit att Smedstorps idrottsförening fått 90 050 kronor i 
driftbidrag under 2022 från kommunen. Ett räntefritt lån från Tomelilla kommun 
bygger på att amorteringen ska avräknas från beviljat bidrag till Smedstorps 
idrottsförening. 

Barnperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga konsekvenser. 

Uppföljning 
Uppföljning av lånet sker via avbetalning enligt överenskommelse. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen beviljar ett 
räntefritt lån till Smedstorps idrottsförening för inköp av begagnad gräsklippare.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, enhetschef kultur och fritid Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: Kfn 
2022.409. 
Ansökan räntefritt lån - Smedstorps idrottsförening, dokumentid: Kfn 376467. 
Faktura - Klaravik - gräsklippare John Deere, dokumentid: Kfn 376468. 
Upphämtningskvitto - Klaravik - gräsklippare John Deere, dokumentid: Kfn 376469. 
_________ 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 163 Dnr KS 2022/124 

Exploateringsavtal med Baby Invest 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar ingå bifogat exploateringsavtal, handlingsid: Ks 
2022.2792, med Baby Invest Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB i 
enlighet med riktlinjer för exploateringsavtal. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla kommun har tidigare sålt mark och skrivet ett planavtal med Baby Invest 
AB som möjliggör en betydande utbyggnad av Bo Ohlsson handelsområde. En 
kommun har begränsat med möjligheter att ställa krav i en detaljplan varför den 
gängse processen är att man vid en större exploatering även skriver ett 
exploateringsavtal som reglerar genomförandet av exploateringen, dess lösningar i 
detalj med en tydlig ansvarsfördelning, samt fördelning av kostnader. 

Exploateringsavtalet skall reglera marköverlåtelser, vem som bär vilka kostnader för 
tex allmän platsmark, flytt av exempelvis vatten- och avloppsledningar samt olika 
typer av kompensationsåtgärder. Om möjligt skall avtalet också innehålla en tids- och 
projektplan samt reglera säkerhet för kommunens åtaganden. 

Ekonomiska konsekvenser 
All exploatering får ekonomiska konsekvenser. Genom att reglera exploateringen i ett 
avtal skapar man en förutsägbarhet och minimerar risken för oförutsedda kostnader.  

Barnperspektivet 
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.  

Miljöperspektivet 
Exploateringsavtalet reglerar åtgärder för dagvatten samt skydd för de djurarter som 
etablerat sig på exploateringsområdet. 

Uppföljning 
Förvaltningen föreslår att kommunens åtagande i avtalet följs upp och avrapporteras 
löpande med en slutlig ekonomisk uppföljning tre månader efter avslutad 
exploatering.    
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 163 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ingå bifogat exploateringsavtal med Baby Invest 
Fastigheter AB och Bo Ohlsson i Tomelilla AB i enlighet med riktlinjer för 
exploateringsavtal.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse näringslivschef Henrik Lundblad, handlingsid: Ks 2022.2791. 

Exploateringsavtal Bo Ohlsson, handlingsid: Ks 2022.2792. 

Bilaga 1 granskningshandlingar plankarta och planbeskrivning, handlingsid: Ks 
2022.2793. 

Bilaga 1 granskningshandlingar plankarta och planbeskrivning, handlingsid: Ks 
2022.2793. 

Bilaga 2 Marköverföringar, handlingsid: Ks 2022.2794. 

Bilaga 3 Fastighetsutdrag Tomelilla Stärkan 1, handlingsid: Ks 2022.2795. 

Bilaga 4 Fastighetsutdrag Tomelilla Slakteriet 11, handlingsid: Ks 2022.2796. 

Bilaga 5 Fastighetsutdrag Tomelilla Tomelilla 237:9, handlingsid: Ks 2022.2797. 

Bilaga 6a Dagvattenutredning 2018-06-21, handlingsid: Ks 2022.2798. 

Bilaga 6b Dagvattenmodell 2020-05-14, handlingsid: Ks 2022.2799. 

Bilaga 7 Ledningsflytt och kostnadsfördelning stärkan 1 m fl, handlingsid: Ks 
2022.2800. 

Bilaga 8 Huvudtidplan, handlingsid: Ks 2022.2801. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

199



 
 

  1 

DETTA EXPLOATERINGSAVTAL INNEFATTANDE MARKÖVERLÅTELSER 
(”Avtalet”) är träffat mellan: 

(1) Tomelilla kommun, organisationsnummer 212000-0886 (”Kommunen”), 
(2) Bo Ohlsson i Tomelilla AB, organisationsnummer 556204-6549, och 
(3) Baby Invest Fastigheter AB, organisationsnummer 559150-9574. 

(2) och (3) benämns fortsättningsvis gemensamt för ”Exploatören”.  

Kommunen och Exploatören benämns fortsättningsvis var och en för sig för 
”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 

1 BAKGRUND 

1.1 Kommunen arbetar med utformningen av en detaljplan benämnd Detaljplan för 
Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl., Dp 173 (”Detaljplanen”). Detaljplanen har ännu 
inte antagits av Kommunen.  

1.2 Detaljplanen avser att omfatta det område som framgår av bifogad plankarta, 
Bilaga 1 (”Planområdet”). Syftet med Detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad 
av Bo Ohlssons varuhus för handel och centrumändamål genom att omvandla 
industriområde öster om järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom 
parkeringsytorna. Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över 
järnvägen. Inom allmän platsmark avser Detaljplanen bestämma att 
huvudmannaskapet ska vara kommunalt.  

1.3 Fastigheterna inom Planområdet ägs av olika fastighetsägare. Bo Ohlsson i 
Tomelilla AB äger fastigheten Tomelilla Stärkan 1 och Baby Invest Fastigheter 
AB äger fastigheten Tomelilla Slakteriet 11. Kommunen äger fastigheterna 
Tomelilla Tomelilla 237:9 och 237:78 samt Tomelilla Slakteriet 46 och 53. 
Trafikverket äger fastigheterna Tomelilla Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84. 

1.4 Parterna har ingått medfinansierings- och samverkansavtal avseende 
plankorsning Tomelilla driftplats. 

1.5 Detta exploateringsavtal reglerar marköverlåtelser, exploateringsåtgärder inom 
Planområdet och kostnaderna för Detaljplanens genomförande.  

2 VILLKOR 

2.1 Avtalet förutsätter och är för sin giltighet villkorat av: 

a) att kommunfullmäktige i Kommunen senast den [2023-06-30] beslutar om 
att ingå Avtalet och att beslutet därefter vinner laga kraft;  

b) att kommunfullmäktige i Kommunen senast den [2023-06-30] beslutar om 
att anta Detaljplanen och att beslutet därefter vinner laga kraft; och 

2.2 För det fall att i punkten 2.1 ovan angivna villkor inte uppfyllts ska Avtalet i dess 
helhet per automatik (utan krav på uppsägning) vara förfallet, varvid eventuellt 
fullgjorda prestationer ska återgå och ingen Part ska äga rätt till skadestånd eller 
annan ersättning i någon form från den andra Parten.  
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3 ALLMÄNT 

Det antecknas särskilt att Kommunen inte har någon skyldighet att besluta om 
att anta Detaljplanen. Kommunen har inte för avsikt att anta Detaljplanen innan 
kommunfullmäktige i Kommunen beslutat att ingå Avtalet. Vidare är Exploatören 
medveten om att Kommunen inte kan garantera att ett eventuellt beslut om att 
anta Detaljplanen kommer att vinna laga kraft. Exploatören är vidare införstådd 
med att kommande ansökningar om bygglov inom Planområdet kommer att 
prövas enligt lag och att Kommunen genom Avtalet inte åtar sig att bevilja 
bygglov.   

4 MARKÖVERLÅTELSE 

4.1 Överlåtelse av allmän platsmark till Kommunen 

4.1.1 Bo Ohlsson i Tomelilla AB överlåter härmed till Kommunen de delar av 
fastigheten Tomelilla Stärkan 1 som enligt Detaljplanen kommer att utgöra 
allmän platsmark, cirka 18 kvm, (”Område A”) och vars belägenhet i allt 
väsentligt har markerats på bifogad karta, Bilaga 2. Överlåtelsen sker 
vederlagsfritt. 

4.1.2 Baby Invest Fastigheter AB överlåter härmed till Kommunen de delar av 
fastigheten Tomelilla Slakteriet 11 som enligt Detaljplanen kommer att utgöra 
allmän platsmark, cirka 3400 kvm, (”Område B”) och vars belägenhet i allt 
väsentligt har markerats på bifogad karta, Bilaga 2. Överlåtelsen sker 
vederlagsfritt. 

4.2 Överlåtelse av kvartersmark till Bo Ohlsson i Tomelilla AB 

4.2.1 Kommunen överlåter härmed till Bo Ohlsson i Tomelilla AB den del av Tomelilla 
Tomelilla 237:9 som enligt Detaljplanen utgör kvartersmark, cirka 122 kvm, och 
vars belägenhet i allt väsentligt har markerats på bifogad karta, Bilaga 24.2.1, 
(”Område C”). Överlåtelsen sker vederlagsfritt. 

4.2.2 Område A, Område B och Område C benämns fortsättningsvis gemensamt för 
”Områdena”. 

4.3 Fastighetsbildning 

4.3.1 Parterna ska snarast, dock senast sex (6) månader från dagen för 
undertecknande av Avtalet (”Avtalsdagen”), gemensamt ansöka om 
fastighetsbildning i överensstämmelse med överlåtelserna i punkterna 4.1 och 
4.2 ovan och ge in Avtalet som avtalshandling. Parterna ska gemensamt verka 
för fastighetsbildningens genomförande. 

4.3.2 Parternas gemensamma vilja är att fastighetsbildning i första hand ska ske enligt 
följande. Område A ska genom fastighetsreglering överföras till den av 
Kommunen ägda fastigheten Tomelilla Tomelilla 237:9. Område B ska genom 
fastighetsreglering överföras till den av Kommunen ägda fastigheten Tomelilla 
Tomelilla 237:73. Område C ska genom fastighetsreglering överföras till den av 
Bo Ohlsson i Tomelilla AB ägda fastigheten Tomelilla Stärkan 1. 

4.3.3 För det fall fastighetsbildning inte kan ske enligt vad som anges i punkt 4.3.2 
ovan är Parterna överens om att fastighetsbildning i överensstämmelse med 
överlåtelserna i punkterna 4.1-4.2 ovan kan ske genom 
fastighetsbildningsåtgärder som avviker från vad som anges i punkt 4.3.2 ovan 
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och som förrättningslantmätaren finner lämpliga (eventuella avstyckningar ska 
göras inteckningsfria). Parterna förbinder sig även att ingå de eventuella andra 
avtal eller överenskommelser som kan komma att krävas för att åstadkomma 
överlåtelserna. 

4.3.4 Eftersom Detaljplanen ännu inte har antagits genom beslut som vunnit laga kraft 
är det ännu inte slutligt fastställt vilka områden som kommer att utgöra allmän 
platsmark i Detaljplanen. Arealen och belägenheten av Områdena är därför på 
Avtalsdagen endast preliminära och kommer att slutligt fastställas först genom 
att Detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft. Parterna är medvetna 
om och godtar detta samt förbinder sig även att godkänna de mindre avvikelser 
i areal, avseende Områdena, som fastighetsbildningsmyndigheten kan komma 
att kräva för fastighetsbildning i överensstämmelse med överlåtelserna i 
punkterna 4.1-4.2 ovan. 

4.3.5 Parterna ska verka för att fastighetsbildningen genomförs på avsett sätt, 
innefattande att acceptera de servitut och andra åtgärder som 
fastighetsbildningsmyndigheten finner erforderliga för genomförandet av 
fastighetsbildningen. 

4.3.6 Exploatören åtar sig att svara för samtliga de kostnader som är förenade med 
fastighetsbildningen. Kostnader för lagfart (innefattande stämpelskatt) för 
Kommunens förvärv av Område A och B ska bäras av Kommunen. Kostnader 
för lagfart (innefattande stämpelskatt) för Bo Ohlsson i Tomelilla AB:s förvärv av 
Område C ska bäras av Bo Ohlsson i Tomelilla AB. 

4.4 Tillträde m m 

4.4.1 Under förutsättning att villkoren i punkt 2 är uppfyllda ska Kommunen tillträda 
Område A och B och Bo Ohlsson i Tomelilla AB ska tillträda Område C på den 
dag som lantmäterimyndigheten bestämmer eller – vid frånvaron av sådant 
beslut – när uppgift om regleringen införts i fastighetsregistrets allmänna del eller 
när beslut om avstyckning vinner laga kraft. Tillträdesdag enlig vad som nu 
angetts benämns i Avtalet för ”Tillträdesdagen”. 

4.4.2 Äganderätten till och faran för Område A och B övergår till Kommunen först på 
Tillträdesdagen. Äganderätten till och faran för Område C övergår till Bo Ohlsson 
i Tomelilla AB först på Tillträdesdagen. 

4.4.3 På Tillträdesdagen ska Bo Ohlsson i Tomelilla AB överlämna samtliga handlingar 
som kan vara av betydelse för Kommunen som ägare till Område A och som Bo 
Ohlsson i Tomelilla AB innehar. På Tillträdesdagen ska Baby Invest Fastigheter 
AB överlämna samtliga handlingar som kan vara av betydelse för Kommunen 
som ägare till Område B och som Baby Invest Fastigheter AB innehar. På 
Tillträdesdagen ska Kommunen överlämna samtliga handlingar som kan vara av 
betydelse för Bo Ohlsson i Tomelilla AB som ägare till Område C och som 
Kommunen innehar. 

4.4.4 Parterna kan komma överens om förtida tillträde 

4.5 Åtgärder mellan Avtalsdagen och Tillträdesdagen 

Områdena ska förvaltas på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, såvida inte 
annat överenskoms skriftligt mellan Parterna. Parterna förbinder sig att inte träffa 
arrendeavtal eller andra avtal avseende Områdena utan övriga Parters skriftliga 
godkännande. 
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4.6 Kostnader och intäkter 

4.6.1 Kostnader för och intäkter från Område A belastar respektive tillkommer Bo 
Ohlsson i Tomelilla AB fram till Tillträdesdagen. Kostnader för och intäkter från 
Område A och som hänför sig till tid från och med Tillträdesdagen belastar 
respektive tillkommer Kommunen. 

4.6.2 Kostnader för och intäkter från Område B belastar respektive tillkommer Baby 
Invest Fastigheter AB fram till Tillträdesdagen. Kostnader för och intäkter från 
Område B och som hänför sig till tid från och med Tillträdesdagen belastar 
respektive tillkommer Kommunen. 

4.6.3 Kostnader för och intäkter från Område C belastar respektive tillkommer 
Kommunen fram till Tillträdesdagen. Kostnader för och intäkter från Område C 
och som hänför sig till tid från och med Tillträdesdagen belastar respektive 
tillkommer Bo Ohlsson i Tomelilla AB. 

4.7 Områdenas skick m m 

4.7.1 Bo Ohlsson i Tomelilla AB lämnar följande garantier avseende Område A. 
Garantierna gäller, om inte annat särskilt anges nedan, per Tillträdesdagen. Bo 
Ohlsson i Tomelilla AB garanterar: 

a) att Bo Ohlsson i Tomelilla AB på Avtalsdagen och Tillträdesdagen är 
civilrättslig och lagfaren ägare till Område A; 

b) att Område A inte besväras av inskrivningar, servitut, arrenderätter, 
hyresrätter, övriga nyttjanderätter, andra tredjemansrättigheter eller 
gravationer utöver vad som framgår av bifogade utdrag ur 
fastighetsregistret, Bilaga 3, eller i övrigt av Avtalet; 

c) att Område A inte besväras av inteckningar; samt 

d) att Område A inte är föremål för någon domstolstvist, skiljetvist, 
administrativt eller annat förfarande, med undantag för fastighetsbildningen 
enligt Avtalet, och att det inte finns skäl att anta att sådant förfarande ska 
uppkomma. 

4.7.2 Baby Invest Fastigheter AB lämnar följande garantier avseende Område B. 
Garantierna gäller, om inte annat särskilt anges nedan, per Tillträdesdagen. 
Baby Invest Fastigheter AB garanterar: 

e) att Baby Invest Fastigheter AB på Avtalsdagen och Tillträdesdagen är 
civilrättslig och lagfaren ägare till Område B; 

f) att Område B inte besväras av inskrivningar, servitut, arrenderätter, 
hyresrätter, övriga nyttjanderätter, andra tredjemansrättigheter eller 
gravationer utöver vad som framgår av bifogade utdrag ur 
fastighetsregistret, Bilaga 4, eller i övrigt av Avtalet; 

g) att Område B inte besväras av inteckningar; samt 

h) att Område B inte är föremål för någon domstolstvist, skiljetvist, 
administrativt eller annat förfarande, med undantag för fastighetsbildningen 
enligt Avtalet, och att det inte finns skäl att anta att sådant förfarande ska 
uppkomma. 
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4.7.3 Kommunen lämnar följande garantier avseende Område C. Garantierna gäller, 
om inte annat särskilt anges nedan, per Tillträdesdagen. Kommunen garanterar: 

a) att Exploatören på Avtalsdagen och Tillträdesdagen är civilrättslig och 
lagfaren ägare till Område C; 

b) att Område C inte besväras av inskrivningar, servitut, arrenderätter, 
hyresrätter, övriga nyttjanderätter, andra tredjemansrättigheter eller 
gravationer utöver vad som framgår av bifogade utdrag ur 
fastighetsregistret, Bilaga 5, eller i övrigt av Avtalet, dock undantaget 
eventuella förekommande ledningar som är upplåtna med nyttjanderätt; 

c) att Område C inte besväras av inteckningar; samt 

d) att Område C inte är föremål för någon domstolstvist, skiljetvist, 
administrativt eller annat förfarande, med undantag för fastighetsbildningen 
enligt Avtalet, och att det inte finns skäl att anta att sådant förfarande ska 
uppkomma. 

4.7.4 Vid brist i lämnad garanti ska Part utge ersättning till berättigande Part 
motsvarande den förlust, kostnad eller annan skada, av vad slag den än vara 
må, som berättigad Part hade undvikit om brist i garantin inte hade förelegat. 

4.8 Ersättning för åtgärder i anledning av förorening  

För det fall det inom Områdena påträffas eller finns risk för förekomst av 
föroreningsskada eller allvarlig miljöskada före eller under exploatering i enlighet 
med Avtalet ska Part ersätta och hålla berättigad Part skadeslös för sådan skada 
som drabbar berättigad Part på grund av föroreningen (t.ex. kostnader för 
utredning, skyddsåtgärder, efterbehandling m.m.). Skador till följd av försening 
av Parts exploateringsåtgärder är inte ersättningsgilla enligt denna punkt. 

5 EXPLOATÖRENS ÅTAGANDEN AVSEENDE BYGGNATION M.M. 

5.1 Allmänt 

5.1.1 Exploatören förbinder sig att tillse att det på den mark inom Planområdet som 
kommer att utgöra kvartersmark enligt Detaljplanen och ägs av Exploatören på 
Avtalsdagen, med undantag för planerad plankorsning, samt Område C 
(”Exploatörens Område”), genomförs byggnation som i allt väsentligt 
överensstämmer med: 

(i) Detaljplanen; och 

(ii) till Detaljplanen hörande handlingar innefattande bl.a. 
planbeskrivning och dagvattenutredning samt de ambitioner som 
framgår av illustrationskartan.  

5.1.2 Exploatören är medveten om att Exploatörens Område kan vara i behov av 
sanering för att exploatering i enlighet med Detaljplanen ska kunna ske. 
Exploatören ansvarar för och bekostar eventuellt avhjälpande. 

5.1.3 Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga utredningar som myndigheter 
kräver för Detaljplanens genomförande, exempelvis grundundersökningar och 
bullerundersökningar.  

5.1.4 Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd, lov och godkännande söks och 
följs i samband med all byggnation inom Exploatörens Område. 
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5.1.5 Exploatören ska tillse att för Exploatörens Område erforderliga 
gemensamhetsanläggningar inrättas genom beslut och utförs inom sådan tid 
som anges i anläggningsbeslutet. Exploatören ska svara för kostnader förenade 
med inrättandet och utförandet av gemensamhetsanläggningarna. 

5.1.6 Exploatören åtar sig att på egen bekostnad tillse att befintliga ledningar inom 
Exploatörens Område läggs om för det fall så krävs för att genomföra avsedd 
exploatering enligt Detaljplanen, om inte annat följer av punkt 8.1–8.2. Det 
åligger därvid Exploatören att kontakta ledningshavare för omförläggning och 
tillse att eventuella servitut och ledningsrätter förändras i enlighet med 
omförläggningen.   

5.1.7 Exploatören ska tillse att dagvatten från kvartersmark inom Exploatörens 
Område fördröjs lokalt inom kvartersmarken, till exempel med makadamdiken 
eller underjordiska dagvattenmagasin etc, innan det leds till det kommunala 
dagvattennätet. Exploatören ska i samråd med Kommunen tillse att 
kvartersmarken planeras och utformas sådant att erforderlig höjdsättning av 
kvartersmarken tillskapas så att dagvatten avrinner till befintlig dagvattendam. 
Exploatören ska iaktta vad som anges i för Planområdet framtagna 
dagvattenutredningar, Bilaga 6a och Bilaga 6b. Parkering inom Exploatörens 
område ska planeras och utformas på sätt att den kan översvämmas i delar som 
inte skadas vid skyfall genom att södra delen av parkeringen och Slakteriet 11 
sänks som översvämningsyta.  

5.1.8 Inom Exploatörens Område förekommer en spillvattenledning belägen enligt vad 
som markerats med lila färg på Bilaga 7. Exploatören äger rätt att i samband med 
exploateringen på egen bekostnad avlägsna ledningen och återställa marken på 
sätt att byggnation kan ske i enlighet med Detaljplanen. Exploatören ansvarar på 
egen risk för eventuella skador på byggnader etc vid ledningens borttagande. 

5.1.9 Exploatörens byggnation inom kvartersmark ska samordnas med Kommunens 
arbeten med VA-ledningar enligt punkt 8.1–8.2 nedan samt med utbyggnaden 
av allmän platsmark. Det är Exploatörens skyldighet att i mycket god tid informera 
och samråda med Kommunens ansvarig för VA-arbeten och utbyggnad av 
allmän platsmark, både innan byggnation påbörjas och innan den färdigställs. 

5.2 Tidplan 

Exploatören har, i samråd med Kommunen, upprättat en huvudtidplan för 
exploateringen, se Bilaga 8. Om avvikelse sker/riskerar att ske mot 
huvudtidplanen ska övriga parter informeras utan fördröjning. 

5.3 Planskildhet 

Kommunen har träffat avtal med Trafikverket om att placering av eventuell 
planskildhet inom Planområdet ska ligga inom processen för en framtida 
järnvägsplan. Det åligger Exploatören att initiera och bekosta en sådan 
planskildhet.  

5.4 Framtida trafikåtgärder 

Parterna är överens om att genom framtida planändringar kommer den befintliga 
infarten till området att stängas och en ny infart ska anordnas direkt från väg 11 
till den nya parkeringen. Parterna ska gemensamt verka för att så sker och är 
överens om att gemensamt finansiera byggnation av den nya utfarten. 
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Kostnadsfördelningen regleras i framtida avtal mellan parterna, där 
finansieringen ska fördelas utifrån den nytta respektive part har av byggnationen.  

5.5 Artskydd 

5.5.1 Detaljplanens genomförande kan kräva dispens från artskyddsförordningen. 
Parterna är överens om att vidta följande åtgärder i artskyddande syfte: 

(i) Stora träd ska sparas i syfte att binda ihop grönområden inom och 
utom Planområdet; 

(ii) Fladdermusholkar; 

(iii) Eventuell belysning längs med järnvägen och i gamla trädgården ska 
ha armaturer som lyser nedåt och inte bländar fladdermöss; och 

(iv) Sand- och grusmark ska i så stor utsträckning som möjligt anläggas 
inom Planområdet före andra exploateringsåtgärder vidtas i syfte att 
möjliggöra etablering av växter och djur.  

5.5.2 Ovanstående åtgärder samt eventuella ytterligare nödvändiga artskyddande 
åtgärder inom Planområdet utförs av Kommunen på Exploatörens bekostnad. 

5.5.3 Om Detaljplanens genomförande kräver att Kommunen genomför ytterligare 
åtgärder i artskyddande syfte utom Planområdet så bekostar Kommunen 50 % 
och Exploatören 50 % av nödvändiga åtgärder. 

5.6 Byggtrafik och störningar 

Byggtrafik till och från Exploatörens Område ska ske så att störningarna 
begränsas i möjligaste mån. Exploatören ska särskilt redovisa 
trafikavstängningar och andra åtgärder som påverkar nyttjande av allmän plats. 
Exploatören ansvarar för och bekostar upprättande av trafikanordningsplaner 
samt säkerställer att dessa görs i god tid innan avstängning. 

5.7 Skador under byggtid och skydd av befintliga värden 

Kommunen och Exploatören ansvarar för återställande av skador på den andra 
partens egendom. Innan skada åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad 
part.  

5.8 Fornlämningar  
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av kvartersmark 
ansvarar Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet bekostar de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva.  
Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats 
ansvarar Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De 
merkostnader som hanteringen av dessa kan medföra läggs till kostnaden för 
allmän plats enligt punkt 10.3.  

6 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE ALLMÄN PLATSMARK 

Kommunen ska enligt Detaljplanen vara huvudman för allmän plats inom 
Planområdet. Kommunen ska inom allmän plats ansvara för utförandet av de 
anläggningar som krävs för Detaljplanens genomförande, såsom gång- och 
cykelväg, plantering, naturmark och fördröjningsmagasin för dagvatten. 
Projektering, upphandling och utbyggnad av allmän platsmark kommer att 
påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft.  
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7 SERVITUT FÖR GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

Kommunen ansvarar för utförandet av allmän gång- och cykelväg inom de 
områden som angivits med planbestämmelsen x i Detaljplanens plankarta.  

Exploatören är medveten om och medger att Kommunen, utan krav på 
ersättning, i samband med fastighetsbildning enligt punkt 4.3 ansöker om 
inrättande av officialservitut med rätt att för all framtid anlägga, underhålla och 
bygga om gång- och cykelväg med därtill hörande anordningar.  

8 KOMMUNENS ÅTAGANDE AVSEENDE FLYTT AV VA-LEDNINGAR INOM 
KVARTERSMARK OCH ALLMÄN PLATSMARK 

8.1 Kommunen ansvarar för att projektering och förläggning av ny spillvattenledning 
utförs i Skräddaregatan enligt ungefärlig avgränsning markerad med gul färg i 
Bilaga 7. Kostnader för projektering och utförande ska fördelas enligt samma 
bilaga. 

8.2 Kommunen ansvarar för att projektering och förläggning av ny spillvattenledning 
och vattenledning utförs över fastigheten Stärkan 1 enligt ungefärlig avgränsning 
markerad med orange färg i Bilaga 7. Kostnader för projektering och utförande 
ska fördelas enligt samma bilaga. 

9 SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT FÖR LEDNINGAR 

9.1 Exploatören medger att ledningsrätt eller servitut upplåts utan ersättning för 
kommunala ledningar (befintliga och nya ledningar) med tillhörande anläggningar 
inom u-områden (markreservat för allmänna underjordiska ledningar), som 
behövs för exploateringen, till förmån för Kommunen. 

Exploatören får inte vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar för 
tillgängligheten till ledningsområden eller som kan skada anläggningarna inom 
dessa. 

Kommunen ansöker om ledningsrätt eller servitut för kommunala ledningar. 
Exploatören svarar för förrättningskostnaderna. Exploatören ska ge Kommunen 
möjlighet att ansöka om rättighet i samband med övrig fastighetsbildning enligt 
punkt 4.3 ovan. 

Exploatören ska medverka till att upplåta rättighet för övriga ledningshavares 
ledningar, som erfordras för detaljplanens genomförande. 

10 ERSÄTTNING 

10.1 Planavgift 

Kommunen och Exploatören har i separat avtal reglerat kostnadsansvar m.m. för 
detaljplanearbetet avseende Detaljplanen. Utöver vad som framgår av nu här 
nämnda avtal ska Exploatören inte utge någon planavgift för Detaljplanen till 
Kommunen. 

10.2 Anläggningar för VA 

Planområdet ligger eller kommer att ligga inom Kommunens 
verksamhetsområde för VA. Kommunen kommer att debitera VA-
anslutningsavgift enligt taxa, dock undantaget de åtgärder som följer av punkt 
8.1–8.2 ovan.  
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10.3 Gatukostnadsersättning 

Exploatören ska ersätta Kommunen med 50 % av Kommunens faktiska 
kostnader för samtliga åtgärder avseende planering och anläggande av allmän 
platsmark enligt Detaljplanen, samt för de åtgärder som anges under punkt 5.4 
och 5.5. För punkt 8.1-8.2 gäller separat fördelning av kostnaderna i enlighet med 
Bilaga 7. Fakturering kommer att ske löpande i takt med att kostnader 
uppkommer. 

Exploatören ska ställa säkerhet motsvarande sin andel av beräknade kostnader 
för Kommunens åtaganden ovan, Exploatörens andel uppgår till 3 400 000 kr, i 
enlighet med punkt 14. 

11 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET M.M. 

11.1 Rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får ej av Exploatören överlåtas på 
annan utan Kommunens skriftliga medgivande. Om sådant medgivande lämnas 
ska Parterna samtidigt i motsvarande mån överenskomma om överföring av 
säkerhet till förvärvare.  

11.2 För det fall Exploatören överlåter Exploatörens Område eller del därav till annan 
ska detta således inte medföra att Exploatören befrias från några skyldigheter 
enligt Avtalet utan att Kommunen skriftligen samtyckt därtill. Vid sådan 
överlåtelse ska dock Exploatören tillse att förvärvaren, och samtliga efterföljande 
förvärvare, åtar sig att iaktta Avtalets bestämmelser såvitt avser förvärvad mark. 

12 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 

Samtliga tillägg till eller ändringar av Avtalet ska för att vara gällande upprättas 
skriftligen samt undertecknas av behöriga företrädare för båda Parter.   

13 LAGVAL OCH TVIST 

13.1 Tvister rörande Avtalet, dess tillkomst, tillämpning eller annat ur Avtalet 
härrörande förhållande ska, i den mån viss domstol inte är exklusivt behörig, 
avgöras av allmän domstol varvid Malmö tingsrätt ska utgöra första instans. 

13.2 På Avtalet ska svensk lag tillämpas. 

14 SÄKERHET 

14.1 Exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt detta Avtal. Exploatören ska för 
detta åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp 
motsvarande kommunens åtaganden enligt punkt 10.3. Säkerheten ska 
överlämnas till Kommunen i samband med Exploatörens undertecknande av 
detta Avtal.  

Exploatören äger rätt att återfå eller växla ställd säkerhet mot ny, uppgående till 
belopp motsvarande återstående skyldigheter, i takt med betalning av 
Kommunen fakturerade belopp för utförda arbeten. 

1.  
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Avtalet har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, av vilka Parterna har tagit ett 
vardera. 

[Ort] och [datum] [Ort] och [datum] 

BO OHLSSON I TOMELILLA AB TOMELILLA KOMMUN 

 

 

_____________________________ ____________________________ 
Namn: Namn: 

   

_____________________________ ____________________________ 
Namn: Namn:  

 

[Ort] och [datum] 
BABY INVEST FASTIGHETER AB  

 

  

_____________________________  
Namn:  

 
 

_____________________________  
Namn:  

 

BILAGOR 

1. Plankarta med planbeskrivning 

2. Karta marköverföringar 

3. Fastighetsutdrag Tomelilla Stärkan 1 

4. Fastighetsutdrag Tomelilla Slakteriet 11 

5. Fastighetsutdrag Tomelilla Tomelilla 237:9 

6a. Dagvattenutredning 

6b. Dagvattenutredning 

7.  Ledningsåtgärder 

8a. Huvudtidplan 

8b. Planerad utbyggnad 

209



NORREPLAN

Läkarstation

INDUSTRIOMRÅDET

H

a

n

t

v

e

r

k

a

r

e

g

a

t

a

n

S

k

r

ä

d

d

a

r

e

g

a

t

a

n

N

o

r

r

e

p

l
a

n

N

o

r

r

p

l
a

n

s

g

a

t
a

n

C

i

r

k

e

l

g

a

t

a

n

S
la

k
te

ri
g
a
ta

n

Eriksgatan

T

v

ä

r

g

a

t
a

n

B

r
ü

d

i
g

a

m

s

g

 SKRÄDDAREN 1

 TOMELILLA 237:79

 SLAKTERIET 47

 ABBORREN 17

 BRAXEN S:1

 BAGAREN 11

 CONRAD 13

 SLAKTERIET 46

 ABBORREN 24

 TORSKEN 29

 TORSKEN 4

 MÅLAREN 15

 MÅLAREN 10

 FLUNDRAN 1

 SKRÄDDAREN 7

 SNICKAREN 10

 SLAKTERIET 22

 ABBORREN S:1

 TORSKEN 20

 SLAKTERIET 45

 ABBORREN 2

 TORSKEN 28

 BAGAREN 8

 SKRÄDDAREN 10

 SLAKTERIET 5

 TOMELILLA 237:76

 SKRÄDDAREN 12

 ABBORREN 14

 BAGAREN 12

 BARBERAREN 4

 SLAKTERIET 4

 BARBERAREN 5

 BANMÄSTAREN 16

 SKRÄDDAREN 16

 BAGAREN 9

 ABBORREN 15

 BARBERAREN 6

 SKRÄDDAREN 15

 BARBERAREN 3

 BAGAREN 27

 BAGAREN 28

 TORSKEN 40

 SKRÄDDAREN 9

 ABBORREN 19

 SNICKAREN 12

 SNICKAREN 8

 SLAKTERIET 20

 TOMELILLA 237:16

 SNICKAREN 5

 SKRÄDDAREN 8

 BANMÄSTAREN 12

 SNICKAREN 7

 ABBORREN 16

 ABBORREN 6

 TOMELILLA 237:77

 ABBORREN 21

 SNICKAREN 6

 SKRÄDDAREN 2

 ABBORREN 18

 SKRÄDDAREN 11

 BANMÄSTAREN 15

 MÅLAREN 12

 MÅLAREN 14

 SNICKAREN 9

 SLAKTERIET 21

 ABBORREN 5

 SNICKAREN 11

 SLAKTERIET 23

 SKRÄDDAREN 18

 MÅLAREN 11

 SKRÄDDAREN 14

 BRAXEN 6

 SKRÄDDAREN 4

 SKRÄDDAREN 17

 SLAKTERIET 42

 BRAXEN 4

 ABBORREN 11

 TORSKEN 37

 TOMELILLA 237:83

 SKRÄDDAREN 6

 SKRÄDDAREN 5

 BRAXEN 1

 BRAXEN 8

 BRAXEN 5

 SKRÄDDAREN 3

 STÄRKAN 1

 ABBORREN 12

 BRAXEN 11

 ABBORREN 20

 SKRÄDDAREN 13

 SLAKTERIET 44

 BRAXEN 3

 MÅLAREN 13

 TORSKEN 38

 TORSKEN 39

 ABBORREN 13

 TOMELILLA 237:84

 SLAKTERIET 11

 TORSKEN 42

 BRAXEN 2

 TOMELILLA 237:9

 BRAXEN 7

 SLAKTERIET 53

65.36

65.46

66.40

66.50

66.10

66.16

66.82

66.50

65.46

65.71

65.62

65.65

65.68

65.60

63.66

62.83

65.74

67.17

66.91

66.10

65.68

65.91

65.64

65.84

65.81

66.10

67.04

66.84

67.59

67.67

67.78

66.48

66.72

67.92

68.25

68.50

68.39

68.43

68.24

68.19

68.80

68.52

68.75

68.32

67.36

66.74

66.96

68.18

66.57

67.58

67.28

66.58

66.88

66.80

66.63

66.59

65.70

66.58

65.70

66.62

66.55

65.42

66.35

66.64

66.34

66.41

66.63

66.45

66.44

66.74

67.70

66.62

66.51

66.97

65.88

65.86

65.74

65.78

65.85

65.57

65.51

65.55

65.60

65.50

65.49

65.47

65.53

65.50

65.46

66.62

66.60

67.44

66.94

66.94

66.88

67.09

67.17

67.11

65.58

65.57

65.53

65.43

65.43

65.47

65.49

S

k

r
ä

d

d

a

r
e

g

a

t
a

n

S

k

r

ä

d

d

a

r

e

g

a

t
a

n

G

l
a

d

a

n

l
e

d

e

n

C

i
r

k

e

l
g

a

t

a

n

H

a
n
n
e
lu

n
d
s
g
a
t
a
n

 TOMELILLA 237:9

 TOMELILLA 237:78

fördröjning

1

plantering

1

G

C

V

Ä

G

G

C

V

Ä

G

E

1

E

1

T

1

T

1

T

2

T

1

C

C

1

H

N

A

T

U

R

NATUR

g

c

-

v

ä

g
1

C

1

H

h

1

o

1

p

1

m

1

m

1

h

2

m

1

m

1

u

1

x

1

r

1

k

1

u

1

h

2

h

3

u

1

a

2

a

2

e

3

e

4

h

1

a

2

a

2

n

1

a

2

n

1

a

3

a

2

u

1

NATUR

G

A

T

A

1

NATUR

b

2

ö

1

o

2

o

3

o

3

m

2

m

2

m

2

m

2

g

1

g

1

g

1

g

1

g

1

g

1

g

1

h

3

o

2

b

3

m

2

b

3

b

3

b

3

b

3

b

3

e

1

e

1

e

1

a

1

a

1

a

1

a

1

m

1

m

1

u

1

m

1

u

1

a

2

g

1

a

1

b

1

e

3

e

4

h

1

b

1

a

2

g

1

a

1

u

1

a

2
g

1b

1

b

1

ö

2

e

2

g

1

g

1

ö

3

6

5

.
5

u

1

u

1

x

1

u

1
6

5

.
7

m

1

u

1

x

1

N

A

T

U

R

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning

och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Lokalgata

GATA

1

Gång- och cykelväg

GCVÄG

NaturNATUR

Kvartersmark

CentrumC

Centrum utom hotell och vandrarhemC

1

TransformatorstationE

1

Detaljhandel

H

Järnväg

T

1

Interntrafik inom handelsområdetT

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

fördröjning

1

Fördröjningsmagasin ska finnas

gc-väg

1

Gång- och cykelväg

plantering

1

Plantering ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad så som

kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande.

Dessutom får även uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.

ö

1

Marken får endast förses med telemast och tillhörande teknisk

anläggning

ö

2

Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell och

vandrarhem

ö

3

Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta byggnadshöjd är 3 meter

h

2

Högsta totalhöjd är 8 meter

h

3

Högsta totalhöjd är 10 meter

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet nollplan

n

1

Marken får inte användas för parkering

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x

1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och

parkering m.m. för handelsområdet

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot

Skräddaregatan

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas

Skydd mot störningar

m

1

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet

ska beaktas i utformning mot korsningen.

m

2

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

Takvinkel

o

1

Största takvinkel är 15 grader

o

2

Minsta takvinkel är 7 grader

o

3

Minsta takvinkel är 15 grader

Utförande

b

1

Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

2

Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

3

Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

användningsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad

e

4

Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med

korsmark

Varsamhet

k

1

Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning,

fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska

bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden.

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän

markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts.

Ändrad lovplikt

a

2

Marklov krävs även för hårdgörande av mark.

a

3

Marklov krävs även för trädfällning.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL

KVARTERSMARK

Markens anordnande och vegetation

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk.

Träd och annan vegetation ska finnas på parkering

Utformning

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och utformning inte får

dominera över fasaden. Fristående skyltar ska underordna sig befintlig byggnad och placeras med

stöd av på fastigheten intilliggande byggnader.

Utförande

Källare får inte finnas

i Tomelilla kommun

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

GRUNDKARTA

Skåne län

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

9:18

Järnväg

Strandlinje

Staket

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-02-17

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-02-17

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Träd

Plankarta skala: 1:1000 (A1-format)
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för Stärkan1 och Slakteriet 11 m.fl.

Stärkan1, Slakteriet 11 mfl.

Tomelilla kommun            Skåne Län

Marcus Carlevåg, planarkitekt

Kerstin Torseke Hulthén, planarkitekt                      

Upprättad på Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 2022-02-18

Henrik Lundblad

Näringslivs- och exploateringschef

Dp 173

Granskningshandling

Samråd

2019-06-19 (§83) KS

Granskning

KS

Antagande

KS

Laga kraft

Till planen hör:

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Illustrationskarta

Fastighetsbeteckning

Samrådsredogörelse

Grundkarta

STANDARDFÖRFARANDE

Dnr: Ks 2012/243

PLANKARTA
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Planbeskrivning 
Granskningshandling 
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 
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Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet 
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Inledning  
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder 
får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

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

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

Utökat förfarande 
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Planens syfte och bakgrund 

Syfte och huvuddrag 
Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det 
innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla. 
Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd 
i södra Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som 
ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora 
volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara 
anpassade efter den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad 
inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar 
den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja 
dagvatten. Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att gynna 
de skyddade arter som finns inom området. Träd ska bevaras och natur 
av ruderat karaktär ska tillskapas. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten 
(LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.  

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och 
cykelvägnätet utvecklas. 

Bakgrund 
Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva 
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett 
ännu starkare utflyktsmål och som en drivande motor i ett växande 
handelsområde. 

För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan 
för hela området inkluderande före detta slakteriområdet, kallat 
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, före detta 
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande 
fastigheter som till största del utgörs av spårområde. 

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

Handlingar 

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

Övriga handlingar 
  Grundkarta 
  Fastighetsförteckning 
  Behovsbedömning 
  Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002 
  PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns 

2014-05-19 
  Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla 

kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29 
  Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun, 

VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29 
  Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan 

Scanområdet, Dämningsverket AB, Granskningshandling 2018-
06-18 

  Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 – 
Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion 
2018-09-07 

  Trafikutredning Scanområdet 2018-10-09  
  PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco 
  Trafikutredning för detaljplan Scanområdet Tomelilla, 2020-08-

26, Ramboll Malmö 
  Inventering av sandödla, 2021-06-15 Ekologigruppen 
  Bullerutredning för Scanområdet, 2021-10-22, Ramboll 
  PM Historisk inventering avseende markmiljö Stärkan 1, 2021-

02-18, WSP 

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

Plandata 

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

Areal 
Planområdet omfattar en area på cirka 8 ha. 

Markägoförhållanden 

 
Fastigheter och ägoförhållanden inom planområdet. 

Illustrationen ovan visar ägandeskap av fastigheter inom planområdet. 
Röda fastigheter är i kommunal ägo. Orange fastigheter är i privat ägo. 
Blå fastigheter är i Trafikverkets ägo. 
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Gällande detaljplaner 
S121 Detaljplan för Norra Industriområdet, (LM akt: 1270-P99/17), 
som vann laga kraft 1999-07-01. Slakteriet 11 är planlagt för industri och 
småindustri, park med GC-väg samt skyddszon för plantering mot 
bostadsbebyggelse i öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk 
anläggning för ett dagvattenmagasin. Genomförandetiden för 
detaljplanerna S121 har gått ut. 

 
Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121. 

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

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

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

 
Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1) 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Framtida järnväg (Simrishamnsbanan) 

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

Inom planområdet finns utpekat riksintresse för framtida järnväg för en 
återuppbyggnad av Simrishamnsbanan som en direkt järnvägsförbindelse 
mellan Malmö och Simrishamn med sju stationer och en sammanlagd 
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restid på under en timme. I översiktsplanen tar kommunen ställning till 
att Simrishamnsbanan ska komma till stånd. 

En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om 
ett lokaliseringsalternativ för framtida spårdragning mellan Malmö och 
Tomelilla. Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 saknade 
finansiering för fortsatt planläggning och byggnation av 
Simrishamnsbanan, vilket innebar att planeringen avbröts 2014. 
Åtgärden finns inte med i den nu aktuella Nationell plan för 
transportsystem 2018-2029, men utpekandet av riksintresset för en 
framtida järnväg ligger kvar. I ”Trafikverket samrådsremiss 2021 gällande 
nytt utpekande av riksintressen” har TRV föreslagit att riksintresset för 
framtida Simrishamnsbanan tas. Kommunen skriver angående 
Simrishamnsbanan i sitt yttrande till förslag om ändrade riksintressen: 
”Även om den slutliga dragningen inte är beslutad bör sträckan beaktas 
som riksintresse för framtida funktioner av riksintresse utan avgränsat 
markanspråk.” 

Riksväg 11 

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

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

 
Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025. 

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

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde, men endast två 
finns kvar. 

Den största byggnaden markerat i rött är det gamla Scanslakteriet som 
revs på 2000-talet. Den intilliggande rödmarkerade byggnaden var 
slakteriets disponentvilla, kallad Scanvillan, som brann 2019 och revs 
2020. I västra hörnet av planområdet finns en grönmarkerad byggnad, 
troligen bostadshus, som också är rivet. 

 
Scanslakteriet, sett från söder. 

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

De utpekade byggnaderna som finns kvar är det rödmarkerade lokstallet 
samt den grönmarkerade före detta stärkelsefabriken. Rött innebär att 
byggnaden har rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de 
byggnader med så välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller 
övertäckas. Grönt innebär generella krav på varsamhet. 

Stärkelsefabriken inom kvarteret Stärkan lades ner någon gång under 
1950-60-talen. Varuhuset har byggts ut kring den del av stärkelsefabriken 
som finns kvar dess tegelfasad reser sig över det lägre tillbyggna-
derna.  

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

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

Fornlämningar 
Inom planområdet på fastigheten Stärkan 1 finns utpekat en 
fornlämning; boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 77:1 
beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap, 
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett 
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej 
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10. 

Fornlämningen är markerad på mark där 
parkeringsplats och körytor anlagts. Skulle 
fornlämningar påträffas i samband med 
markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen.  
Fornlämning markerad som mörkblå punkt 
söder om Bo Ohlssons varuhus. 

Tillgänglighetsplan 
Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för 
år 2015–2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten 
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med 
funktionsvariation. Målet med planen är att undanröja hinder både i den 
fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika typer av 
funktionsvariation. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 
3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

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

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

 
Flygfoto 2020 över planområdet. 

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

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

  
Lokstallet ligger intill järnvägsområdet där gräset döljer spåren. 

Stadsbild 
Tomelilla präglas av en jämn bebyggelseskala med en till två våningar 
höga småhus utom i centrum där byggnader förekommer i 3 till 5 
våningar. Bankhusets torn sticker upp med en karaktäristisk profil.  

Varuhuset ligger intill ett villaområde utbyggt från 1930-tal till 1960-tal. 
Från planområdet finns endast kortare siktlinjer, förutom genom 
viadukten där man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum.  

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

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

                            
Befintlig trafiksituation med varuhus och parkering väster om järnvägen.  

Gatunät 
Varuhuset och kvarteret Stärkan har infart från Malmövägen i väster och 
utfart till Skräddaregatan. 

Fastigheten Slakteriet 11 öster om järnvägen har infart från 
Hannelundsgatan via Väg 1561, Sälshögsvägen och Norregatan. Biltrafik 
till fastigheten Slakteriet 11 får enligt gällande detaljplan inte anslutas till 
Slakterigatan. Eftersom fastigheten är avriven är det ingen trafik till den. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Malmövägen och Gladanleden finns gångbanor på båda sidor 
gatorna och smala cykelfält markerade i körbanan.  

En befintlig gång- och cykelväg, kallad Norra promenaden, sträcker sig 
längs spårområdets östra sida från stationen, under viadukten, genom 
planområdet, till Norra industriområdet via Industrigatan samt vidare till 
Tryde i norr. 
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Besökstrafik och parkering 
Infart till varuhusets besöksparking sker från Malmövägen och utfart via 
Skräddaregatan till Malmövägen. Befintligt varuhus har inom kvarteret 
Stärkan en besöksparkering med 250 platser. 

 
Besökstrafik till handelsområdet idag. 

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

 
Godstrafik till handelsområdet idag. 
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Spårburen trafik 

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

Spår 6 är ett aktivt järnvägsspår där Trafikverket har ett uttalat framtida 
behov av att kunna ställa upp arbetsfordon, såsom t. ex. makadamtåg 
eller spårriktare, på en sträcka av 250 meter norr om växel 21. Spår 1 och 
2 är aktiva järnvägsspår som sträcker sig från stationen under viadukten 
och upp till växel 21 som ansluter till spår 6. 

För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket beslutat om att upphöra 
med underhåll. Beslut om avveckling av järnväg kommer att tas i början 
av 2023 och efter det kan spåren tas bort. Kommunen har beslutat att 
riva sina spår som ligger på kommunägd mark.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 300 meter norr om Tomelilla station med goda 
kollektivförbindelser med tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 

Eventuella framtida trafikförutsättningar 

Eventuell Simrishamnsbana 

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

228



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

 

19 
 

Eventuellt regionalt superbusskoncept 

Det pågår ett planeringsprojekt för ett regionalt superbusskoncept i syfte 
att utveckla kollektivtrafiken i delar av Skåne som saknar järnväg. Målet 
är att skapa snabba, effektiva och komfortabla resor genom att 
busslinjerna får färre busshållplatser och uppgraderade busstationer. I 
trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och 
rakast möjliga körväg. 

Superbusskonceptet innefattar bland annat busslinjerna SkåneExpressen 
4 Kristianstad – Ystad samt SkåneExpressen 5 Lund. 

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

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

Eventuell rivning av viadukten och ny infart 

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

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

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

Naturvärde  
En naturvärdesinventering för östra delen av planområdet har utförts av 
Ekologigruppen 2018. Inventeringsområdet utgörs av ett spårområde 
och en i huvudsak avriven yta som tidigare använts som industriområde, 
en lummig trädgård med fullvuxna träd och i söder ett grönområde med 
en dagvattendamm. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har 
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, inventerats samt 
fördjupade artinventeringar av insekter och fladdermöss genomförts.  

Områden med höga värden utgörs av de stora öppna sand- och 
grusytorna, medan omgivande marker har påtagliga eller endast vissa 
naturvärden. Det finns inga objekt med den högsta klassningen av 
naturvärde, klass1, i området.  

Två objekt med högt naturvärde, klass 2, områden av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå, 
har påträffats. De utgörs av spårområdet och den öppna grusiga 
industritomten. Blottade sand- och grusytor, lågvuxna gräsytor och 
blommande kantzoner ingår men viktiga nektarväxter för naturliga 
sandmarksekosystem saknas. I objekten förekommer ett antal rödlistade 
arter och naturvårdsarter.  

Naturvärdesklass 3 tolkas av Ekologgruppen som att de har betydelse på 
kommunal nivå. De bedöms ha betydelse för att den totala arealen av 
dessa områden ska kunna bibehållas. Objektet består av igenväxande 
gräsmarker i spårområdets utkanter där högre vegetation börjat etablera 
sig och där blomrika inslag ändå förekommer. 

Samtliga områden utanför det öppna spårområdet och industritomterna 
har bedömts som naturvärdesklass 4, områden som har betydelse på 
lokal nivå. 
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Naturvärdeselement av särskild betydelse för objektens naturvärde har 
inte hittats inom området. 

Efter att planen varit på samråd kom frågan om det fanns sandödla i 
området upp. Ekologigruppen kompletterade sin utredning och 
inventerade området vid två tidpunkter då förutsättningarna var 
gynnsamma. Man fann sandödla på kontrollytor i närområdet men inte 
inom planområdet. Ekologigruppen konstaterar att sandödlan inte 
etablerat sig i området. 

  
Karta över naturvärdesobjekt. Illustration: Ekologigruppen. 

Höga naturvärden område 3 och 4. 
Påtagligt naturvärden område 1. 
Påtagligt och visst naturvärde område 2 och 5-11. 
Det finns inga objekt med den högsta klassningen av naturvärde i området.  

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

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

 
Skyddade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar är skyddade enligt Artskydds-
förordningen §4.  

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

Fladdermusinventering 

Fladdermusinvertering utfördes 2018 där även område norr om samtidigt 
inventerades för annat projekt. Inom planområdet hittades 5 
fladdermusarter: gråskimrig fladdermus (Vespertilio murinus), 
nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus 
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) samt brunlångöra 
(Plecotus auritus). Större brunfladdemus samt de rödlistade arterna 
barbastell och sydpipistrell hittades utanför aktuellt planområde. 

De dominerande arterna var nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilka 
tillsammans med gråskimlig fladdermus var de enda som uppehöll sig i 
området. Övriga fladdermöss noterades enbart i enstaka inspelningar och 
passerade bara förbi området. 

De noterade fladdermössen uppehåller sig vid dammen i områdets södra 
del samt vid den smala trädkorridoren längs järnvägen mot vattenverket, 
norr om planområdet. Kring Scanvillan och i trädgården hördes bara 
enstaka nordfladdermöss och dvärgpipistreller.  

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

I stort sett är det bara de snabbflygande arterna nordfladdermus, 
gråskimlig fladdermus och dvärgpipistrell som uppehåller sig och 
födosöker i projektområdet, vilket också är det förväntade. Planområdet 
är litet, ligger insprängt i ett större industri- och villaområde och består 
av stora, öppna ytor. De flesta fladdermöss föredrar mörka, gröna ytor, 
varför de flesta fladdermössen flög vid dammen och skogskorridoren. 

233



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

 

24 
 

Lampor saknas i stort sett längs järnvägen, varför fladdermöss lätt kan 
röra sig där. Området är dock för litet för att på sikt hysa större kolonier.  

Artskydd 
Alla fladdermöss har ett strikt skydd i Sverige genom 
Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att fladdermöss 
(oavsett art och antal): 

1. inte får skadas eller dödas avsiktligt 
2. deras fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt 
3. inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och 

flyttning 

Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som 
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand om på ett aktivt sätt, 
exempelvis genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna är 
barbastell, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus och större musöra. 

Fladdermöss skyddas alltid genom artskyddsförordningen, oavsett om ett 
område är detaljplanelagt eller ej och vilket ändamål som är planlagd. 

Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en 
frivillig överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa och dess 
närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar skyddet av 
fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar. 

Geotekniska förhållanden 

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

Hydrologiska förhållanden 

Grundvatten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, låg 
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 meter under markytan i januari-april 
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra 
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är 
oftast som högst under perioden februari till april. 

Enligt miljöteknisk markundersökning, utförd av VA-Teknik & 
Vattenvård 2015 respektive 2016, är grundvattenströmningen beräknad 
till en sydvästlig riktning. Det är tydligt att grundvattennivån i den östra 
delen av området är betydligt högre än i den västra, vilket kan påverkas 
av dagvattendammen i sydvästra delen av området. 
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Grundvattenförekomst 

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

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

Vattenskyddsområde 

Norr om planområdet finns ett vattenskyddsområde. Det är beslutat av 
Länsstyrelsen för att skydda en dricksvattentäkt.  Eftersom 
vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet och 
grundvattenströmmarna rör sig från vattenskyddsområdet, finns det 
möjlighet att infiltrera dagvatten inom området enligt LOD-principen 
(lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Norra delen av planområdet berör grundvattenförekomsten Tryde – 
Trydeeke. Den ska också skyddas mot föroreningar för att behålla 
godkänd status. Det innebär att infiltration av dagvatten bör undvikas i 
denna del av planområdet.  

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

Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning och kompletterande undersökning har 
utförts av ingenjörsbyrån VA-teknik & Vattenvård inom fastigheterna 
Slakteriet 11 och 46 (nu även Slakteriet 53) under 2015 respektive 2016. 

Undersökningarna konstaterar att det finns föroreningar i marken som 
måste saneras för att fastigheten Slakteriet 11 ska vara lämplig för 
föreslagen markanvändning. 

Inom centrum- och handelsområde samt på parkeringen vistas 
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Allmän plats, natur, där alla grupper av människor från barn till äldre 
permanent kan vistas motiverar däremot användandet av generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

Påträffade förhöjda halter rör sig i mark om PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), petroleumprodukterna alifater och aromater, samt i 
grundvattnet om oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-
föroreningar, samt bekämpningsmedlet prometryn. I en testpunkt för 
grundvattnet påträffades dikloreten som dock i kompletterande 
utredningen inte visade sig överstiga riktvärdena.  

Saneringsbehov finns kring två punkter i sydvästra delen fastigheten 
Slakteriet 11. 

Efterbehandlingsåtgärder, sanering, markarbeten, schaktning eller dylikt 
som behöver vidtas i ett förorenat område ska föregås av en anmälan 
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  

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

 
Flygfoto från ca 1975 med kvarteret Stärkan markerat i rött. 

Området ska även fortsatt användas för handelsändamål, vilket 
motsvarar en markanvändning i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktvärde för MKM. Det bedöms mindre troligt att det förekommer 
representativa halter PAH, metaller och/eller PCB inom området som 
överstiger de generella riktvärdena för MKM, men det går inte utan 
provtagning att utesluta. Utifrån att det inte bedöms ha förekommit 
några gropar, dammar eller källare inom området är eventuellt 
förekommande förhöjda halter mest troligt avgränsade till det ytligaste 
jordlagret.  

Utifrån nuvarande markanvändning bedöms det inte troligt att eventuellt 
förekommande föroreningar utgör någon oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön. Detta då området är bebyggt eller 
hårdgjort och grundvattenytan förekommer relativt långt under 
markytan. Därmed är såväl exponeringsrisker (styr risker för människors 
hälsa) och spridningsrisker (styr risker för påverkan på grundvattnet) 
små. I samband med exploatering av fastigheten bör dock 
kompletterande undersökning utföras, om inte annat för att undersöka så 
att föroreningar inte byggs in samt inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering. 
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Radon 
Geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att 
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta 
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3). 

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

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

Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen, 2018-06-21, utförd av Dämningsverket, visar en 
enkel hydraulisk modell av områdets ytavrinning vid ett stort skyfall. Den 
visar att ytvattnen rinner från öster mot järnvägsområdet och att 
järnvägsområdet sluttar norrut utom en liten del i söder där vattnet 
rinner söderut. 

Med anledning av översvämningsproblematik nedströms planområdet är 
målet med dagvattenhanteringen att minst fördröja dagvattenflödet till 
dagens nivå. 

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

238



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

 

29 
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Anslutningspunkter med erforderlig kapacitet 
finns.  

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet 
från östra delen av planområdet leds till dagvattendammen där det 
fördröjs och renas innan det leds vidare under Gladanleden och vidare 
till Välabäcken. 

Dagvattendammen byggdes i mitten av 1990-talet efter ett antal stora 
regn som ledde till stora dagvattenflöden och översvämningar i det 
närliggande industriområdet. Översvämningsproblemen är som värst 
längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken där översvämningar 
uppträder även efter dammens tillkomst. 

Kommunens VA-enhet, numera kommunala bolaget Österlen VA AB, 
har under 2020 byggt om dagvattendammen så dess funktion har ändrats 
från att bara fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora flöden till att 
både magasinera och rena dagvattnet vid både små och stora regn.  

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

Enligt avrinningsområden avvattnas ca 28 ha till dammen. Det bör inte 
ledas större flöden än tidigare till dagvattendammen då dammen troligen 
endast är dimensionerad efter markanvändningen när dammen byggdes 
på mitten av 90-talet.  

Total reglervolym i dammen är idag ca 2600 m3. Mest troligast finns 
behov av att utöka fördröjningsvolymen i dagvattendammen. Det finns 
dock ingen åtgärd inplanerad i dagsläget.  

El 
E:ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar, samt en transformatorstation inom kvarteret Stärkan. 
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Fjärrvärme 
Inom fastigheterna Slakteriet 11 och Slakteriet 53 finns underjordiska 
fjärrvärmeledningar för Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. 

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

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

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

 
Illustrationskarta 

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Många 
människor rör sig dagligen i denna del av Tomelilla. Planen möjliggör en 
stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra Skåne. Det 
ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, skyltar, parkeringsytor, 
planteringar m.m. som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons 
varumärke.  

Planen möjliggör en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att 
byggrätten utökas väster om järnvägen och industriområdet öster om 
järnvägen omvandlas till handelsområde med byggrätt för handel och 
hotell i öster och med en väl tilltagen parkeringsyta. Ny tillfart skapas 
från Hannelundsgatan och handelsområdets två delar får en intern 
koppling för fordon, gående och cyklister i en plankorsning över 
järnvägen.  

Lokstallet bevaras och skyddas. Förutsättningarna för bevarande ökar i 
och med att det kan användas för handel och centrumändamål och 
genom att det finns möjligheter till viss tillbyggnad.  

Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat 
sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande 
grönstruktur med sparade stora träd för fladdermössen och skötsel av 
öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar 
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för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att 
vidtas utanför planområdet. 

Dagvatten från området infiltreras och fördröjs på grönytor, i 
underjordiska dagvattenmagasin och genom att parkeringen delvis 
beläggs med genomsläpplig gräsarmeringssten. Dammen med 
omgivande grönområde fungerar för fördröjning av dagvatten och tål 
översvämning vid skyfall. 

Bebyggelse 
Viadukten över järnvägen beräknas rivas om några år. Då ändras 
Gladanledens landsvägskaraktär till en stadsgata eller boulevard. 
Superbussarna kommer troligen att ha sina hållplatser längs gatan. Det 
innebär att varuhuset blir en ännu tydligare del av stadsmiljön kring 
stationen vilket understryker behovet av en genomarbetad gestaltning. 

Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad.  

Illustrationen visar en byggnad med ett stomsystem som kan byggas till 
efter hand. Då utbyggnaden kommer att ske i flera etapper är det troligt 
och önskvärt att variationen blir större och skalan bryts ner ännu mer. 

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

De olika byggnadshöjder som planen medger, ger goda förutsättningar 
till variationer, bland annat kan den sneda fastighetslinjen mot vägen, ge 
variationer i djupled; varje "skepps"-gavel friläggs från den intilliggande 
och så stärks känslan av egna huskroppar. Om det så önskas så kan man 
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uppnå en ännu större variation genom att variera tegelfasaderna på de 
olika gavlarna. De olika gavlarna som bryter ner den massiva volymen i 
mindre enheter. De lägre volymerna mot gatan står mot gavlar som reser 
sig till den fulla höjd som planen tillåter i de bakre skeppen. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av befintligt varuhus byggnadsarea 
väster om järnvägen från ca 10 000 m2 till ca 15 500 m2 samt ny 
kommersiell bebyggelse på 6 800 m2 i östra delen av planområdet. 
Byggrätten tillåter 10 meter totalhöjd i större delen av kvarteret Stärkan 
men är begränsad till 8 meters totalhöjd och 3 meters byggnadshöjd i 
norr mot villabebyggelsen. 

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

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

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

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

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

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

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

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

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

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

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

På Slakteriet 11 innehåller planen byggrätt, med totalhöjd 10 respektive 8 
meter, för handel där en mindre del även tillåts innehålla hotell. Dessa 
byggnader kommer att synas i bakkanten på parkeringen från 
Gladanleden. Det betyder att de också är viktiga för stadsbilden och 
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intrycket av området vilket ska beaktas i gestaltningen. Byggnaderna som 
ligger intill infarten till parkeringsområdet kan användas som lager eller 
för handel med skrymmande varor, till exempel trädgårdsmöbler, som 
kan lastas direkt in i en bil.  

Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för 
kundvagnar och mindre kiosk, eller liknande till en total byggnadsarea på 
500 m2, där varje byggnad får vara högst 50 m2.  

Lokstallet 

 
Lokstallet sett från sydväst. 

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

Lokstallet ligger på en egen fastighet som kan slås samman med 
handelshusets fastighet. Om så inte sker krävs servitut eller liknande för 
tillfart till lokstallet.  

Grönstruktur 

Natur och rekreation 
Norra promenaden är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig längs 
spårområdets östra sida. Tillsammans med passagen över spårområdet 
kopplar stråket samman centrala Tomelilla och stationsområdet med det 
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nya handelsområdet, bostadsområden och industriområde i norr, samt 
med Tryde by. Norra Promenaden är också ett grönstråk vilket bör 
förstärkas som rekreationsområde, spridningskorridor och 
kompensationsytor innan slakteritomten åter bebyggs.  

I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm, den planläggs som 
allmän plats, Natur. Området har plats för flera ekosystemtjänster bland 
annat, ska dagvatten fördröjas och renas, kompensationsåtgärder för 
skyddade arter genomföras och det är en del i rekreationsstråket ut från 
tätorten.  

Dammen har en koppling till före detta Scanvillans trädgård med 
exotiska träd och den naturmark som bildar en skyddszon mellan 
villorna öster om trädgården och industrin norr om dem.  

Förstärkning av livsmiljöer för skyddade arter 

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

Naturmarken kring dammen ska utvecklas för flera funktioner. Den blir 
kompensationsområde för de skyddade arter som finns inom 
planområdet. Därför kommer markvegetationen att störas och sandytan 
delvis ligga öppen för att gynna ruderatväxter och insekter som trivs i 
denna miljö. Fladdermössen är beroende av en återplantering av träd så 
att de får skydd kring dammen. Dammen och omgivande ytor som bör 
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sänkas, har dessutom en viktig funktion som översvämnings- och 
fördröjningsytor vid skyfall. 

Trädbeståndet kring dammen avverkades då dammen byggdes om. Nya 
träd delvis av snabbväxande arter ska etableras för att gynna fladder-
mössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. Den mark 
som inte planteras ska lämnas som sandmark där vegetationen inte tillåts 
täcka ytan helt. Markskiktet ska i delar rivas upp så att nya sandytor 
skapas där växter och insekter som finns i närområdet kan leva vidare 
här. Den är en del i dagvattenhanteringen. Dammen behöver utökas och 
det är en fördel om marken kring den sänks för att fördröja vatten vid 
framtida skyfall. 

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd 
bland annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation 
bevaras i planen. Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för 
att gynna skyddade arter, främst fladdermöss. 

Marken kring järnvägsspåren ska behandlas på liknande sätt. Kommunen 
kommer dessutom att stärka de gröna korridorerna, som leder ut från 
området, och anlägga fler kompensationsytor av ruderatkaraktär i 
närområdet. Av hänsyn till fladdermössen ska fladdermusholkar sättas 
upp och belysningen i området vara sparsam och riktas nedåt. Låga 
belysningsstolpar där ljusstyrkan inte är högre än nödvändigt och där 
ljuset inte sprida uppåt skapar en trevlig miljö med bra överblick så att 
området upplevs som tryggt samtidigt som störningen begränsas. Med 
ett svagare allmänljus på en större yta ökar tryggheten då man inte 
bländas utan kan se vad som finns utanför ljuskäglorna. Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras en 
grusbelagt gång- och cykelbana som inte kommer belysas. 

Befintliga träd skyddas i planen med utökat lov för trädfällning och 
bestämmelser om att endast träd som utgör fara får fällas. 

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

 
Trafikkarta planförslag 

Gång- och cykeltrafik 
Gång och cykelvägar finns från stationen under viadukten mot Norra 
industriområdet och mot Tryde. Cykelvägnäten på båda sidor järnvägen 
kopplas samman via järnvägskorsningen inom planområdet. Ny gång- 
och cykelväg planeras dessutom längs Gladanleden utanför planområdet.  

Ett väl utbyggt och utvecklat gång- och cykelvägnät underlättar för och 
ökar möjligheten att resa med kollektivtrafiken. 

För att åstadkomma trygga och attraktiva gång- och cykelvägar 
förespråkas god belysning och grönska. Belysning bör av hänsyn till 
fladdermössen vara på låga stolpar och riktas nedåt. Sträckan av Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en 
grusbelagt gång- och cykelbana utan belysning. Passagen över spåret för 
fotgängare och cyklister ges en trafiksäker utformning och skiljs från 
biltrafiken med ett räcke.  
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Besökstrafik 
Handelsområdet nås från väster via befintlig infart från Malmövägen 
genom fastigheten Stärkan 1 och över spårområdet till parkeringen. 
Trafik från norr och öster leds till parkeringen via ny in- och utfart från 
Hannelundsgatan. All utfart sker via Hannelundsgatan till väg 1561.  

 
Planerad besökstrafik 

Besöksparkering 

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

 
Bild på armerat gräs på parkeringsytan. 
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Parkeringsplatserna föreslås beläggas med armerat gräs för att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Detta för att infiltrera och fördröja dagvatten. 
Infiltration ska dock undvikas ovanpå grundvattenförekomsten. 
Föreslagna parkeringsplatser upptar cirka 40% av parkeringens totala yta. 
Körytor och gångstråk beläggs med asfalt eller plattor för att det ska vara 
bekvämt att gå och dra kundvagnar där. 

Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd 
från entréer.  

Cykelparkering nära entréer med regnskydd och plats för lådcyklar 
minska behovet av ätt böra bil korta sträckor och ökar tillgängligheten. 

Kommunen ser gärna att laddstolpar uppförs inom besöksparkeringen. 

Handelsområdet består av flera fastigheter. Parkering, interna kör- och 
gångytor, kundvagnskjul, dagvattenmagasin m.m. ska vara gemensamt 
för dessa fastigheter. Om fastigheterna inte slås samman ska en 
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas. 

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

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

 
Sektion av föreslagen plankorsning.  

Plankorsningen planeras trafikeras med dubbelriktad godstrafik mellan 
klockan 7 och 16. Drygt hälften av varuhusets kunder kommer via 
befintliga infart från Malmövägen i väster och ska korsa järnvägen för att 
nå besöksparkeringen. Övrig besökstrafik kommer via Hannelundsgatan 
och belastar inte plankorsningen. Plankorsningen kommer även att 
nyttjas av det fåtal besökare i båda riktningar för att nå parkering för 
rörelsehindrade vid varuhusets entré. Biltrafiken kommer begränsas till 
varuhusets öppettider. 

Plankorsningens gång och cykelbana kommer att användas av kunder 
som ska gå mellan varuhuset och parkeringen. Den kommer också vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik dygnet runt. Säkra övergångar 
utformas där fordonstrafik korsar gång- och cykeltrafik. 

Järnvägsspåret kommer endast att trafikeras av ett fåtal arbetsfordon, till 
exempel spårriktare och makadamtåg, i väldigt låg hastighet. Det 
kommer att nyttjas cirka vart femte år och endast av arbetsfordon. 
Korsningen förses med kryssmärken samt bemannas med flaggvakt vid 
järnvägstrafik. Norr om plankorsningen ges plats för ett 250 meter långt 
spår för uppställning av tåg. Detta spår ligger delvis utanför planområdet. 

Genomförda och framtida trafikåtgärder i anslutande gatunät 
Sedan tidigare gäller förbud mot tung trafik mellan Norregatan och 
Sälshögsvägen. Kommunen har genomfört ytterligare trafikåtgärder för 
att sänka hastigheten och försvåra genomfart, (chikanen) har 
kompletterats med trafiköar för att förstärka sidoförskjutningen på 
gatorna. 

Sälshögsvägen har precis norr om farthindret kompletterats med trafikö 
med skylt om förbud för genomfart av tung trafik. 

Med befintligt gatunät är det endast möjligt att nå fastigheten Slakteriet 
11 via Hannelundsgatan från Norregatan och Sälshögsvägen. Det finns 
ingen förbindelse mellan Slakterigatan och handelsområdet. 
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Norregatan och Sälshögsvägen som utgör befintlig koppling mellan 
Gladanleden (väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder. 

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

Teknisk försörjning 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät. 

Vatten och avlopp 
Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för dricksvatten och spillvatten 
för utbyggnad enligt planförslaget. 

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

Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om 
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken. 

Föreslagen dagvattenhantering öster om järnvägen är baserad på 
beräkningar och förslag enligt dagvattenutredning av Dämningsverket 
AB, 2018-06-21, och kompletterande dagvattenutredning av Sweco, 
2020-05-04.  

Dagvattensystemet ska klara ett dimensionerande regn med 10 års 
återkomsttid utan att dämning till markytan inträffar. Utförda 
fördröjningsberäkningar visar behov av ca 260 m3 fördröjning inom 
planområdet för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens nivå. 
Föreslagna fördröjningsmagasin och makadamdiken beräknas ge ett 
marginellt mindre flöde än i dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att 
minska risken för översvämningar längre nedströms i systemet.  
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Vid nyexploatering bör möjligheten att med många mindre åtgärder i 
hela avrinningsområdet göra stor nytta för systemet. Det kan göras 
genom att takytor som är direkt anslutna till dagvattensystemet förses 
med utkastare som låter vattnet rinna över genomsläppliga ytor. Vattnet 
från avrinningsytor bör ledas mot grönytor det kan underlättas genom att 
ytorna inte avgränsas med kantsten. Möjligheten att skapa magasin av 
olika storlek bör utnyttjas. 

Utbyggnaden ska bidra med en hållbar dagvattenhantering där det inom 
kvartersmark kommer krävas åtgärder i form av ca 260 m3 

fördröjningskapacitet. Söder om grundvattenförekomsten ställer 
planbestämmelser krav på att parkeringsytorna till 35% ska vara 
genomsläppliga. Regnvattnet leds till genomsläppliga ytor längs 
järnvägen och kring dammen där vattnet kan infiltreras. 

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

Enligt Dämningsverkets tidigare utredning bör dammens volym 
dessutom ökas. Det kan ske genom att dammen fördjupas eller genom 
att markytan kring dammen sänks. 

Stärkan 1 är sedan tidigare helt hårdgjord. Förutsättningarna förändras 
inte då planen ger byggrätt för i stort sett hela fastigheten. Det är av stor 
vikt att åtgärder av olika slag vidtas för att fördröja och minska flödet till 
dagvattennätet. 

Kommunen bedömer att det dagvatten som genereras på grund av 
genomförandet av den nya detaljplanen ska tas om hand inom 
planområdet för att inte riskera översvämning nedströms. 

El 
Byggrätt för en ny nätstation planläggs inom den östra delen av 
planområdet och byggrätt inom den västra delen för befintlig nätstation 
vid Skräddaregatan planläggs.  
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Telemast 
Mobilbasstationen inom kvartersmark för handel och centrumändamål 
avses finnas kvar. 

Geotekniska frågor 

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

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Marken saneras kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11 för att 
genomförandet av detaljplanen ska kunna bedömas lämplig. Punkterna 
ligger i sydvästra delen av planerad parkeringsyta samt precis söder om 
parkeringen. 

Inom kvarteret Stärkan bedöms det mindre troligt att det förekommer 
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta så 
utförs kompletterande undersökning inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering vi exploatering. 

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

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

Buller eller trafik 

Trafikbuller 

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

 
Besökstrafik. Se även sid 40. 

Utbyggnaden resulterar i lägre ljudnivåer och mindre risk för störning. 
Med en bedömd trafik på Skräddaregatan efter utbyggnad till cirka 100-
150 fordon per dygn uppskattas ljudnivåer till som högst cirka 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast Skräddaregatan. Vilket inte 
överstiger gällande rekommendationer. 
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Den tillkommande trafiken via Hannelundsvägen kommer inte att 
överstiga rekommenderade bullervärden vid Slakterigatan och vid 
Hannelundsvägen ligger endast verksamheter. 

Buller från parkeringsområdet beräknas inte ge upphov till ekvivalenta 
ljudnivåer över 50 dBA vid närmaste bostäder. Som högst beräknas cirka 
43 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus i den nordvästra 
delen av planområdet. 

Godstrafik och avfallshämtning 

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

 
Godstrafik och godsmottagningar. Se även sid 41. 

Beräkning av buller från godsleveranser visar att riktvärdet dagtid, 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, kan överskridas med nivåer upp till ca 52 dBA 
vid bostadshus nära den västra godsmottagningen. 

Vid den nordvästra och den östra godsmottagningen beräknas ekvivalent 
ljudnivåer till under 50 dBA vid fasad på närliggande bostadshus. 

Vid hämtning av container och avfall i västra och nordvästra delen av 
handelsområdet beräknas ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA 
med nivåer upp till 52-54 dBA vid fasad. 

För att begränsa bullerpåverkan från godsleveranser och hämtning av 
containrar och avfall i den västra och nordvästra delen av 
handelsområdet kan åtgärd genomföras med bullerskärmar. Med en cirka 
36 m lång och cirka 2,5 m hög skärm utmed Skräddaregatan, vid den 
västra godsmottagningen, och en cirka 70 m lång och 2,5 m hög skärm 
utmed Skräddaregatan och allmän plats, Natur. Även grindarna ska vara 
en del av bullerskärmen vid både den västra och nordvästra 
godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan. 
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen 
mot Skräddaregatan. 

257



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

 

48 
 

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

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

Installationer 

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

Allmän plats 

 GATA Lokalgata 

 GCVÄG Gång- och cykelväg 

 NATUR Natur 

Kvartersmark 

 C Centrum. 

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

 C1 Centrum utom hotell och vandrarhem. 

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

 E1 Transformatorstation 

 H Detaljhandel 

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

 T1 Järnväg. 

  Spårområdet planläggs med användningen trafik, preciserad som järnväg. 

 T2 Interntrafik inom handelsområdet. 

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

Utformning av allmän plats   

 fördröjning1 Fördröjningsmagasin ska finnas. 

 gc-väg1 Gång- och cykelväg 

 plantering1 Plantering ska finnas. 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 

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

 ö1 Marken får endast förses med telemast och tillhörande teknisk 
anläggning. 

 ö2 Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell eller 
vandrarhem. 

 ö3 Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt. 

Höjd på byggnadsverk   

 h1 Högsta byggnadshöjd är 3 meter. 

 h2 Högsta totalhöjd är 8 meter. 

 h3 Högsta totalhöjd är 10 meter. 

Markens anordnande och vegetation 

 +00,0 Markens höjd över angivet nollplan. 
 n1 Marken får inte användas för parkering. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål   

 u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

 g1 Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och 
parkering för handelsområdet m.m. 

  Placering   

 p1 Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot 
Skräddaregatan. 

Rivningsförbud 

 r1 Byggnad får inte rivas. 
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Skydd mot störningar 

 m1 Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med 
fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet 
ska beaktas i utformning mot korsningen. 

 m2 Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas 
bort från bostäder eller bullerskyddas. 

Stängel, utfart och annan utgång 

Takvinkel 

 o1 Största takvinkel är 15 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 7 grader. 

 o3 Minsta takvinkel är 15 grader. 

Utförande   

 b1 Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b2 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b3 Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet. 

 e2 Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad. 

 e4 Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med 
korsmark. 

Varsamhet 

  k1 Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning, 
fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska 
bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden. 

Utförande 

 a1 Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän 
markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts. 

Ändrad lovplikt 

 a2 Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

 a3 Marklov krävs även för trädfällning. 

GENOMFÖRANDETID  
  Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 

Markens anordnande och vegetation 

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk. 

Träd och annan vegetations ska finnas på parkering. 

Utformning 

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

Utförande 

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

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

FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDE HAR GJORTS: 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som 
avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas. 

Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen flera positiva 
konsekvenser:  

• Förorenad mark saneras. 
• Kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas mot rivning och kan 

utvecklas.  
• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas från 

norr med koppling till stationsområdet och kollektivtrafik, vilket 
främjar hållbart resande.  

• Planförslaget har tagit hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser genom att inte tillåta byggnader inom 
korridoren för utredningsområdet för Simrishamnsbanan.  

• Risk för översvämning begränsas genom krav på genomsläppliga 
ytor inom stora delar av parkeringsytan.  

• Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas genom 
bullerskydd, nya tillfartsvägar till planområdet och att 
bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder.  

• Grönstrukturen kan utvecklas genom träd skyddas, 
kompensationsytor skapas och naturmiljöer i östra delen av 
planområdet regleras för att gynna skyddade arter. Kommunen 
avsätter dessutom kompensationsytor för att gynna hotade arter 
som etablerat sig på ruderatmarken efter rivningen av slakteriet. 
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Riksintressen 

Framtida järnväg 
Planförslaget har tagit hänsyn till utbredningsområdet för 
Simrishamnsbanan genom att planlägga mark med byggförbud inom 
korridoren. 

Riksintresset för en eventuell framtida järnväg innebär att detaljplanen 
måste ändras om järnvägen byggs ut. I så fall kan plankorsningen inte 
vara kvar utan två hisstorn och trappor måste byggas så att fotgängare 
kan passera över järnvägen med kundvagnar. 

Personbilar kommer att köra in och ut via Hannelundsvägen och 
parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från Malmövägen kommer 
endast att vara öppen för funktionshindrade som får parkera på kvarteret 
Stärkan. 

Godstransporter kommer att kunna tas emot på Stärkan 1 i hörnet 
Skräddaregatan - Malmövägen i enlighet med planförslaget och nära 
infarten till fastigheten Slakteriet 11 från Hannelundsgatan.  

Större transporter planeras tas emot på Slakteriet 11 där utlämning av 
trädgårdsmöbler och andra skrymmande varor planeras. Andra varor 
kommer att lastas om till mindre fordon och köras över viadukten på 
Gladanleden till varumottagningen på Stärkan 1. Dessa transporter bör 
styras till tidpunkter då trafiken i området är låg. 

Kommunen är överens med Trafikverket om att placeringen av en 
eventuell gångbro och andra åtgärder inom handelsområdet bör ligga 
inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå ifrån det 
regelverk som är aktuellt för tidpunkten. De åtgärder som krävs initieras i 
så fall av handelsområdet och ska därmed bekostas av exploatören. 

Om riksintresset tas bort kommer området att fungera enligt 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte påtagligt försvårar tillkomsten av det framtida 
riksintresset för ”Simrishamnsbanan”. 

Miljökonsekvenser 

Miljömål Ett rikt växt och djurliv 
Fladdermöss,som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade 
växter och insekter finns inom planområdet.  

Ett grönstråk följer järnvägen från norr och leder vidare mot Väladalen 
och Skogsbacken inne i samhället. Länga detta stråk kommer stora träd 
att sparas för att gynna fladdermössen och hålla samman ett stråk med 
trädvegetation som är så stort att mörka partier kan lämnas i området. 
Kring dammen där fladdermössen har sitt näringssök kommer fler träd 
att planteras. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har 
koloniserats av de lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit 
exploaterade krävs som parkeringsytor för planens genomförande. Inom 
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planområdet bevaras sandmiljöer längs järnvägsspåren och kring 
dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans med små ytor inom 
planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan anläggs. 
Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. 
Se kartor sid 37, 56 och 57. Alla sandytor ska skötas så att värdena består 
och ytorna inte växer igen. 

Med dessa åtgärder bedöms artskyddsförordningens krav och miljömålet 
Ett rikt växt och djurliv tillgodosedda.  

Naturvärden 
Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. Inom området 
har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på elva rödlistade 
arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar höga 
biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De rödlistade arterna är två 
växter, sju insektsarter och två fåglar.  

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar och fladdermöss är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen §4. 

Fladdermössen inom planområdet kommer att påverkas vid en 
exploatering De har sitt näringssök vid dammen och är beroende av 
stora och gamla träd för skydd och vila. De träd som finns inom 
planområdet skyddas och sparas. Krav på marklov för trädfällning ingår i 
planen. Kommunen kommer att skydda och förstärka den trädvegetation 
som finns i grönstråket längs med järnvägen. Nya träd kommer att 
planteras på parkeringen, kring dammen och på den naturmark som 
planläggs längs järnvägen och i trädgården som tillhört Scanvillan. 
Fladdermusholkar sätts upp i skyddade lägen längs grönstråk och 
naturområden. Belysningen i området begränsas. I de gröna korridorerna 
behövs belysning längs cykelstråket. Belysningen kan anpassas och riktas 
nedåt för att störa fladdermössen så lite som möjligt och ändå skapa en 
trygg gång- och cykelväg. Sträckan av Norra promenaden från 
plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en grusbelagt gång- 
och cykelbana utan belysning. 

Planområdet är redan i anspråkstaget och planlagt som industrimark. 
Efter att industribyggnader och asfaltytor rivit år 2009 har sand- och 
grusytor legat orörda. Under dessa år har de skyddade arterna etablerat 
sig i området.  

De arter som ingår i de högst värderade ekosystemen relativt lättrörliga 
och anpassade att flytta sig i ett landskap som ständigt förändras. Genom 
att skapa liknande miljöer på andra, helst närliggande platser innan 
området bebyggs kan förutsättningarna återskapa eller till och med 
förbättras. Naturvärden inom spårområdet kan till stor del bevaras då 
området fortsatt ska utgöra järnvägsområde och att flera av spåren ska 
avvecklas. Innan området omvandlas till handelsområde avsätts lämpliga 
ytor inom och i närheten av planområdet för att skapa utrymme för 
kompensationsåtgärder. Gröna korridorer med uppvuxna träd gynnar 
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fladdermössen och den biologiska mångfalden. Markskiktet i öppna 
partier med sandig mark rivs upp ger förutsättningar för växter och djur, 
främst insekter, som etablerat sig i området att sprida sig och leva vidare. 
Markskiktet ska sedan delvis rivs upp innan det täcker hela ytan då de 
skyddade arterna är pionjärväxter som konkurreras ut av andra växter på 
sikt. Marken kring, dammen, i delar av den gamla trädgården, längs 
järnvägen och på vissa ytor kring parkeringen ska avsättas som 
kompensationsytor och anläggas och skötas enligt dessa principer. 

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

Identifierade naturvärde hindrar inte genomförande av gällande 
detaljplan och kommunen bedömer att föreslagen detaljplan heller inte 
ska hindras av de naturvärden som uppkommit på grund av att 
industriområdet stått orört.  

I naturvärdesinventeringen står: 

”Platsens betydelse för spridning av arter är svår att bedöma. Med sin 
artrikedom betyder den sannolikt mycket som källa för spridning åt 
många insekter. Spridningssambandmed omgivande landskap är 
komplicerade att utreda, men en kvalificerad gissning är att området har 
viss betydelse för spridningen av vissa svårspridda arter mellan 
naturreservatet Skogsbacken med Väladalen, inventeringsområdet och 
naturområden just norr om området. 

Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för 
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå. 
Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga 
miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för 
förlusterna genom att i god tid skapa likvärdiga habitat inom kommunen, 
helst i områdets närhet. 

Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna 
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag 
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kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder 
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med 
varaktig skötsel resultera o bättre och långsiktigare naturvärden än vad 
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir.” 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna 
ska göras vid tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av 
arbete i och kring dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god 
tid så att sandytorna kan koloniseras innan ytor med höga naturvärden 
tas i anspråk. 

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

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Grundvattenförekomst 

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

Välabäcken  

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

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

Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Dagvatten 

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

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

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

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

Lokstallet bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud. 

Stadsbild 
Planen möjliggör en omfattande utbyggnad i ett centralt och exponerat 
läge i Tomelilla. Närheten till genomfartsleden, station, busshållplatser, 
livsmedelsbutiker och centrum gör att många rör sig i området. Den nya 
bebyggelsen blir att tillskott för samhället och en symbol för varuhuset. 
Byggrätten tillåter en i sammanhanget stor volym. Det är därför viktigt 
att den bryts ner och får en skala som passar Tomelilla. Det ska vara en 
trevlig byggnad som tar tillvara traditionen med tegel och puts samtidigt 
som den är rationell och möjlig att bygga ut i etapper. 
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Inslag av tegel, sten eller puts i fasaderna, temat med sadeltak och en 
genomtänkt placering av skyltar som underordnar sig byggnaden borgar 
för att detta blir en ny årsring i Tomelillas utveckling. 

Genomsläppliga parkeringsytor, skyddad vegetation nya trädplanteringar 
är också viktiga bidrag till stadsbilden och trivseln i området. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

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

 

Skuggpåverkan 
Framtagen skuggstudie visar vad genomförandet av detaljplanen har för 
skuggpåverkan på omgivande bebyggelse. 

Planförslaget innebär en att högsta tillåtna höjd på byggnaderna intill 
villabebyggelsen sänks jämfört med gällande plan. Det innebär att 
skuggpåverkan blir mindre än om utbyggnad skett enligt gällande plan. 
Bebyggelsen närmast bostäderna tillåts ha en högsta totalhöjd på 8 m. 
Inom fastigheten Stärkan 1 innebär det en skugga på en mindre del av de 
fyra närmaste bostadstomterna längs Skräddaregatan på morgonen vår- 
och höstdagjämning, skuggan flyttar sig och berör inte tomterna efter 
klockan 12. 

Föreslagen bebyggelse inom östra delen av planområdet, Slakteriet 11, 
har ingen skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. 
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Skugga mot Skräddaregatan vid Sommarsolstånd i juni  

   
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00 

 

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

    
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00   

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

  
Befintliga byggnader Max utbyggnad enligt gällande plan 
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Hälsa och säkerhet 

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

Riktningsfördelning 

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

Fordonsrörelser 

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

 
Beräknade fordonsmängder. Illustration: Ramboll. 

Belastningsgrad 

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

Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 

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

Korsningen Väg 11/Väg 1561 

I korsningen Väg 11/Väg 1561 beräknas genomförandet av detaljplanen 
få en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från norr 
beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning.  

I arbetet med Superbuss har en avsiktsförklaring tecknats mellan 
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva viadukten 
på Gladanleden, preliminärt beräknas det ske 2027. Det möjliggör ny in- 
och utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart 
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i 
närtid att vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i 
anslutande gatunät. 

Buller 
Genomförandet av detaljplanen beräknas inte medföra att gällande 
riktvärden för buller överskrids. De bullerstörningar som finns i området 
gäller bostäderna längs Skräddaregatan där trafiken från varuhusets 
parkering led ut idag. Trafiken från parkeringen kommer i framtiden 
ledas ut via Hannelundsvägen och därmed inte längre påverka 
bostadshusen. 

Två platser för godsmottagning planeras mot Skräddaregatan en i hörnet 
mot Malmövägen med infart från Skräddaregatan och en i öster mot 
järnvägen med infart från Hannelundsvägen. Buller från gods och 
avfallshantering kräver att ett bullerskydd uppförs längs Skräddaregatan. 
Planket ska vara 2,5 meter högt och ansluta till byggnad om det ligger en 
sådan längs gatan. Vid infarten ska grinden ingå i bullerskyddet och gå att 
stänga. 

Fläktar, kylaggregat och andra bullrande anläggningar på varuhuset ska 
vändas från bostäderna och vid behov bullerskyddas.  

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

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

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal 
arbetstillfällen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc. 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom 
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i 
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för besökare 
från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en 
ökad mängd arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som 
kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar 
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Cykelparkering anordnas vid 
butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten förstärks och tydliggörs. 

Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande 
genom att bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i 
norra Tomelilla och i koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. 
Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en 
central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, 
föreningsliv, skola, grönområden och samhällsservice. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i 
Barnkonventionen 

Fastighetskonsekvenser 

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

FASTIGHETSREGLERINGSTABELL 
område areal (m2) åtgärd 

1 Ca 23 000 Behålls inom Stärkan 1 

2 Ca 33 800 Behålls inom Slakteriet 11 

3 Ca 120 Överförs från Tomelilla 237:9 
Överförs till Stärkan 1 

4 Ca 50 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Slakteriet 11 

5 Ca 400 Överförs från Tomelilla 237:9 
Kan styckas av som ny fastighet eller överföras till Stärkan 1  

6 72 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Stärkan 1 

7 60 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Slakteriet 11 

8 Ca 3 400 Överförs från Slakteriet 11 
Överförs till Tomelilla 237:73  

9 Ca 18 Överförs från Stärkan 1 
Överförs till Tomelilla 237:9 

10 Ca 7 200 Kvarstår inom Tomelilla 237:9 

11 Ca 5 700 Kvarstår inom Slakteriet 46 och Slakteriet 53 

12 Ca 330 Kvarstår inom Tomelilla 237:78 

13 Ca 820 Överförs från Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:73 

14 Ca 490 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:78 

15 Ca 7 700 Kvarstår inom Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd juli-augusti 2019 

Granskning Mars 2022 

Antagande Augusti 2022 

Laga kraft December 2022 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete Tomelilla kommun 

Grundkarta Tomelilla kommun 

Genomförande av 
detaljplan 

Fastighetsägare/Exploatör 
Tomelilla kommun 

Fastighetsrättsliga frågor 

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

Gång- och cykelväg 
Markreservat för gång- och cykelväg, x-område belastar fastigheterna 
Tomelilla 237:84 och 237:9.  

Kommunen har beslutat att riva sina spår som ligger på kommunägd 
mark. Trafikverket beslutat om att upphöra med underhåll, norr om väg 
11, av de spår som inte ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg 
kommer att tas i början av 2023 och efter det kan spåren tas bort. När 
beslut är fattat kommer den mark som är x-område på kvartersmark 
kunna användas som gång- och cykelväg. 
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Fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten. 
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov 
medges. 

Exploatören ansvarar för att söka och bekostar fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering som inte berör exploatören samt för x-området söks 
och bekostas av kommunen. 

Inlösen av allmän plats 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.  

Kommunen avser att lösa in allmän plats, gata, inom fastigheten Stärkan 
1 och allmän plats, natur, inom fastigheten Slakteriet 11. 

I samråd med Trafikverket avser kommunen att avvakta inlösen av 
allmän plats, gång- och cykelväg, då marken ligger nära Trafikverkets 
aktiva spår inom fastigheterna Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84. 
Trafikverket har beslutat att upphöra med underhåll för spåret som inte 
ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg kan tas först i början av 
2023 och först därefter avser kommunen lösa in marken. 

Ledningsrätter. servitut, gemensamhetsanläggning m.m. 
Ledningsrätter, servitut och liknande bildas för: 

 allmänna ledningar inom planområdet. 
 för tillfart till fastigheter som inte gränsar till allmän väg. 
 plankorsningen där ledningar går under järnvägen och reservat 

för allmän gång- och cykeltrafik samt intern körväg mellan 
handelsområdets två delar, går över järnvägen. 

Om handelsområdet förblir flera fastigheter krävs 
gemensamhetsanläggning eller liknande för att säkerställa tillgång till 
infarter, gemensam parkeringsplats, kundvagnsskjul, dagvattenhantering 
m.m.  

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

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

Exploateringsavtalet avses reglera: 

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

upphävs. 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark, med undantag för planerad plankorsning som 
delfinansieras.  

Flytt av underjordiska ledningar och tillhörande anläggningar samt 
åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion inom 
kvartersmark föranlett av exploateringen bekostas av exploatör. 

Spillvattenledning som flyttas från sitt nuvarande läger över Stärkan 1 
och söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning 
läng järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på 
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs. 
Arbetet bekostas av exploatören. 

Sanering av förorenad mark inom kvartersmark bekostas av exploatören. 

Kompensationsåtgärder för skyddade arter inom planområdet bekostas 
av exploatören. Utanför planområdet delas kostnaden mellan 
exploatören och kommunen. 

Plankorsning 

Plankorsningen inom handelsområdet kommer att genomföras våren 
2022 innan planen antas. Detta arbete har reglerats i avtal mellan 
kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören. 
Avtalet reglerar kostnadsfördelning samt ansvar för framtida underhåll. 

Genomförandet av plankorsning inom Trafikverkets fastighet bekostas 
av exploatören och kommunen. Kommunen bekostar 
genomförandekostnaden för gång- och cykelväg som anläggs inom 
Trafikverkets fastighet. Exploatören bekostar körbanan och räcke mot 
gång- och cykelbana.  

Trafikverket kommer ansvara för drift och underhåll av plankorsningen. 
Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av gång- och 
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cykelvägen över plankorsningen medan exploatören ansvarar för 
körbanans snöröjning och underhåll.  

Ersättningsfrågor  

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

Avtal och avgifter 

Avtal 

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

Avgifter 

VA- avgift utgår enligt kommunens taxor. 

  

Medverkande tjänstepersoner 
Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Kerstin Torseke Hulthén 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN TOMELILLA STÄRKAN 1 Sidan 1 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-10-14 13:46

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

TOMELILLA STÄRKAN 1 2015-03-06 2005-01-25 13:00 2022-10-13
Nyckel: 120609608
UUID: 909a6a5e-c706-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tomelilla
Nr: 101094

ADRESS
Adress
Malmövägen 12
273 34 Tomelilla

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6156280.1 433560.7

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 23 093 kvm 23 093 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556204-6549
BO OHLSSON I TOMELILLA AB
MALMÖV 12-14
273 35 TOMELILLA
Köp: 1982-04-05 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1982-06-09 82/696

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: NÄTSTATION MM

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen: 02/19818
1984-08-29 84/5273

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 2
Totalt belopp: 1 326 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Datapantbrev 600 000 SEK

Fastighetsreglering: 05/2699
2004-12-07 04/41765

3 Datapantbrev 726 000 SEK
Fastighetsreglering: 05/2700

2004-12-07 04/41766

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTENLEDNING MM Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2019-03-04 11-IM2-37/1865.1
VATTENLEDNING MM Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2019-03-04 11-IM2-44/906.1
NÄTSTATION MM Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2002-07-23 11-IM2-84/5273.1
NÄTSTATION MM Last Avtalsservitut Senast ändrad: 2003-09-30 11-IM2-84/5273.1
Anmärkning: AVTALSSERVITUT REGISTRERAT SOM 11-IM2-84/5273 I M-LÄN

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: STÄRKAN MM 1998-10-12

Laga kraft: 1998-11-06
Genomf. start: 1998-11-07
Genomf. slut: 2008-11-06
Senast ajourföring: 2022-04-20

1270-P98/16

Ändring av DP: FÖR KV.STÄRKAN MM 2016-06-01
Laga kraft: 2016-07-05
Genomf. start: 2016-07-06
Genomf. slut: 2021-07-05
Registrerad: 2016-07-12

1270-P127
1270 Ä 10

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325)
344305-4

2022

Taxvärde Areal
32 347 000 SEK 23093 kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1984-02-03 1160-84
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN TOMELILLA STÄRKAN 1 Sidan 2 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-10-14 13:46

ÅTGÄRDER
Fastighetsreglering 1991-06-12 1160-396
Fastighetsreglering 2002-07-23 1270-883
Fastighetsreglering 2005-01-25 1270-1000

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-TOMELILLA STÄRKAN 1 1990-03-07 1181-506

URSPRUNG
TOMELILLA TOMELILLA 236:231, 236:233, 236:234, 236:235, 236:588
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN TOMELILLA SLAKTERIET 11 Sidan 1 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-10-14 13:47

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

TOMELILLA SLAKTERIET 11 2018-03-21 2018-06-11 13:42 2022-10-13
Nyckel: 120608912
UUID: 909a6a5e-c44e-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tomelilla
Nr: 101094

ADRESS
Adress
Slakterigatan 3
273 30 Tomelilla

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6156442.3 433733.1

AVSKILD MARK
Beteckning
TOMELILLA SLAKTERIET 46, 53
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 37 223 kvm 37 223 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
559150-9574
Baby Invest Fastigheter AB
C/O BABY INVEST I MALMÖ AB
S:T JOHANNESGATAN 2
211 46 MALMÖ
Köp: 2018-05-02 Andel: 1/1
Köpeskilling: 3 178 000 SEK Avser hela fastigheten

1/1 2018-05-03
Nytt beslut: 2018-05-21

D-2018-00213343:1
D-2018-00244310:1

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VATTEN OCH AVLOPP Last Ledningsratt 1980-01-25

Senast ändrad: 2000-06-30
11-TOM-1700/80.2

FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2013-05-07
Senast ändrad: 2022-09-05

1270-1284.1

FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2001-12-28
Senast ändrad: 2022-09-05

1270-847.1

VÄG Last Officialservitut 2002-11-14 1270-887.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: STÄRKAN MM 1998-10-12

Laga kraft: 1998-11-06
Genomf. start: 1998-11-07
Genomf. slut: 2008-11-06
Senast ajourföring: 2022-04-20

1270-P98/16

Detaljplan: NORRA INDUSTRIOMRÅDET 1998-06-15
Laga kraft: 1999-07-01
Genomf. start: 1999-07-02
Genomf. slut: 2009-07-01
Senast ajourföring: 2022-09-05

1270-P99/17

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, TOMTMARK (411)
343914-4

2019

Taxvärde Areal
3 572 000 SEK 35723 kvm
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, TOMTMARK (310)
347253-4

2022

Taxvärde Areal
593 000 SEK 1500 kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Tomtmätning 1951-10-12
Sammanläggning 1957-10-09
Fastighetsreglering 1974-03-01 11-TOM-1084/74
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN TOMELILLA SLAKTERIET 11 Sidan 2 av 2
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-10-14 13:47

ÅTGÄRDER
Fastighetsreglering 1974-03-01 11-TOM-1085/74
Ledningsåtgärd 1980-01-25 11-TOM-1700/80
Fastighetsreglering 1998-03-23 1270-714
Fastighetsreglering 2000-05-04 1270-784
Ledningsåtgärd 2001-12-28 1270-847
Fastighetsreglering 2002-11-14 1270-887
Ledningsåtgärd 2013-05-07 1270-1284
Inställd åtgärd eller förrättning 2014-05-08 1270-1472

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-TOMELILLA SLAKTERIET 11 1990-03-07 1181-506

URSPRUNG
TOMELILLA PLANTSKOLAN 5
TOMELILLA TOMELILLA 236:14, 236:15
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Källa: Lantmäteriet; ALLMÄN TOMELILLA TOMELILLA 237:9 Sidan 1 av 3
Värderingsdata, Norra Torggatan 1, 434 30 KUNGSBACKA, Tel: +46 300 735 70 2022-10-14 13:48

FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

TOMELILLA TOMELILLA 237:9 2020-05-25 2020-05-25 08:13 2022-10-13
Nyckel: 120611785
UUID: 909a6a5e-cf87-90ec-e040-ed8f66444c3f
Distrikt: Tomelilla
Nr: 101094

ADRESS
Adress
Malmövägen 2
273 34 Tomelilla

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6156190.7 433451.5

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 206 218 kvm 206 218 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0886
TOMELILLA KOMMUN
GUSTAFS TORG 16
273 80 TOMELILLA
Köp: 1911-01-28
Ingen köpeskilling redovisad.
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01
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Inskrivningsdag: 0001-01-01
Inskrivningsdag: 0001-01-01

1/1 1911-04-11 11/298

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: Elledning 2020-05-14 D-2020-00191236:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
GÅNGVÄG Förmån Officialservitut 1160-146.1
GÅNGVÄG CYKELTRAFIK Förmån Officialservitut 1160-242.1
BYGGNAD Last Officialservitut 1160-321.1
STARKSTRÖM TELE Last Ledningsratt 1160-321.2
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RÄTTIGHETER
VATTENLEDNING MM Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2019-03-04 11-IM2-37/1865.1
VATTENLEDNING MM Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2019-03-04 11-IM2-44/906.1
VÄG Last Officialservitut 2006-02-23 1270-1066.2
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2013-05-07

Senast ändrad: 2022-09-05
1270-1284.1

SVAGSTRÖM, TELE Last Ledningsratt 1997-12-03 1270-700.1
FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2001-12-28

Senast ändrad: 2022-09-05
1270-847.1

FJÄRRVÄRME Last Ledningsratt 2005-04-01 1270-932.1
VÄG Last Officialservitut 2004-04-23 1270-964.2
PARKERING Förmån Officialservitut 2004-04-23 1270-964.3
ELLEDNING Last Avtalsservitut 2020-05-14 D202000191236:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: STÄRKAN MM 1998-10-12

Laga kraft: 1998-11-06
Genomf. start: 1998-11-07
Genomf. slut: 2008-11-06
Senast ajourföring: 2022-04-20

1270-P98/16

Stadsplan: SVEA M FL, ÄNDR 1987-09-21
Genomf. start: 1987-07-01
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-07-01

1160-P87/0921

Delområde för andra anm.: HANDEL,BOSTADSÄNDAMÅL MM
Tomtindelning: FREJA 1933-11-24 11-TOM-14
Detaljplan: STATIONSOMRÅDET 2002-06-25

Laga kraft: 2002-07-24
Genomf. start: 2002-07-25
Genomf. slut: 2007-07-24

1270-P02/53

Delområde för andra anm.: UPPH TI(IDUNA 1,5,9,10)
Tomtindelning: BROMSEN 1946-03-08 11-TOM-106
Tomtindelning: HERKULES 1929-04-12

Senast ajourföring: 1991-10-08
1160K-314

Detaljplan: DEL AV KV SVEA 2011-01-21
Laga kraft: 2011-02-10
Genomf. start: 2011-02-11
Genomf. slut: 2021-02-10
Registrerad: 2011-04-11

1270-P105

Detaljplan: BANMÄSTAREN OCH TOMELILLA 237:17 M FL 2003-04-28
Laga kraft: 2003-10-09
Genomf. start: 2003-10-10
Genomf. slut: 2008-10-09

1270-P04/62

Stadsplan: GÖTA M FL:ÄNDR 1987-09-18
Genomf. start: 1987-07-01
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-07-01

1160-P87/0918

Delområde för andra anm.: HANDEL,BOSTADSÄNDAMÅL MM
Fastighetsplan: IDUNA, ÄNDR 1993-04-20

Senast ajourföring: 2003-06-05
1160-P93/0420

Delområde för andra anm.: TI UPPH(1,5,9,10)SE AKT 1270-P02/53
Tomtindelning: FABIAN 1961-05-03

Senast ajourföring: 2019-04-09
1160K-TI1232

Stadsplan 1963-03-13
Senast ajourföring: 2004-05-27

11-TOM-375/63

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan 1985-03-11

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2012-04-26

1160-P85/0311

Stadsplan 1984-04-03
Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2021-07-01

1160-P84/0403

Stadsplan 1942-10-02
Senast ajourföring: 2021-07-01

11-TOM-74

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: TOMELILLA 1985-08-15

Senast ajourföring: 2020-12-22
1270-P02/36
NVR-ID/ÖVR-ID: 2012239

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
330968-4

2019

Taxvärde Areal
204218 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
330969-4

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
330970-4

2019

Taxvärde Areal
0 kvm
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TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325)
742092-4

2022

Taxvärde Areal
1 426 000 SEK 2000 kvm

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1982-03-12 11-TOM-1840/82
Ledningsåtgärd 1985-03-15 1160-134
Fastighetsreglering 3,7,9,11,12,20 1985-07-05 1160-146
Fastighetsreglering, Littera: 1 1986-02-21 1160-168
Fastighetsreglering, Littera: 3-5 1987-07-10 1160-232
Fastighetsreglering 22,24,25,37,38,40 MFL 1988-02-05 1160-242
Ledningsåtgärd 23,24,26-28 1989-08-18 1160-321
Fastighetsreglering 1990-12-14 1160-386
Fastighetsreglering 1991-06-12 1160-396
Fastighetsreglering 1991-11-12 1160-454
Fastighetsreglering 1993-10-13 1160-559
Fastighetsreglering 1995-10-10 1160-620
Ledningsåtgärd 1997-12-03 1270-700
Ledningsåtgärd 2001-12-28 1270-847
Fastighetsreglering 2002-07-23 1270-883
Fastighetsreglering 2004-03-26 1270-970
Fastighetsreglering 2004-04-01 1270-971
Fastighetsreglering 2004-04-23 1270-964
Ledningsåtgärd 2005-04-01 1270-932
Fastighetsreglering 2006-02-23 1270-1066
Fastighetsreglering 2009-12-02 1270-1285
Fastighetsreglering 2012-06-11 1270-1364
Ledningsåtgärd 2013-05-07 1270-1284
Ledningsåtgärd 2019-01-10 1270-2018/36
Tekninska åtgärder Datum Akt
Övriga åtgärder INSTÄLLD FÖRRÄTTNING 1994-11-10 1160-582

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-TOMELILLA STG 877 1990-03-07 1181-506

URSPRUNG
TOMELILLA TOMELILLA 236:216, 236:217, 236:220, 236:226, 236:228, 236:230, 236:232, 236:244, 236:251, 236:252, 236:253, 236:254, 236:255,
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236:294, 236:296, 236:301, 236:302, 236:303, 236:316, 236:324, 236:325, 236:326, 236:327, 236:328, 236:329, 236:332, 236:333, 236:334, 236:335,
236:336, 236:337, 236:341, 236:342, 236:343, 236:348, 236:349, 236:462, 236:506, 236:594, 236:595, 236:596
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SAMMANFATTNING 

Bo Ohlsson i Tomelilla planerar att expandera sin verksamhet med nya affärslokaler 

och parkeringar öster om sitt befintliga varuhus. En ny detaljplan håller på att arbetas 

fram för planområdet som består av fastigheterna Slakteriet 11, Slakteriet 46 och 

Stärkan 1.  

För att en hållbar dagvattenhantering ska kunna implementeras har Dämningsverket 

fått i uppdrag att, som underkonsult till Tengbomgruppen AB, utreda hur dagvattnet 

kan hanteras inom detaljplaneområdet.  

Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser den nya exploateringen inom 

området kommer ha på dagvattenavrinningen. Utredningen ska visa hur 

konsekvenserna kan hanteras utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.  

Utredningen visar att beräknat dagvattenflöde från det nuvarande utredningsområdet 

är ca 246 l/s (307 l/s inkl. klimatfaktor) vid ett 20-minuters 10-årsregn. 

Efter exploatering ökar flödet till 601 l/s (751 l/s inkl. klimatfaktor) vid ett 10-minuters 

10-årsregn.  

Området har klassats som ett centrum- och affärsområde enligt P110. För nya 

dagvattensystem innebär detta att VA-huvudmannen ansvarar för 10 års återkomsttid 

för regn vid fylld ledning och 30 års återkomsttid för trycklinje i marknivå.  

Eftersom det befintliga systemet har bedömts vara dimensionerats utifrån äldre 

dimensioneringsföreskrifter med kortare återkomsttid har fördröjningen anpassats till 

ett 10-minuters 10-årsregn så att det framtida dagvattenflödet inte överstiger dagens 

nivå.  

Fördröjningsberäkningar har utförts för fördröjningsmagasin samt makadamdiken. 

Totalt behövs ca 260 m3 fördröjning i området för att fördröja det framtida dagvattnet 

till dagens nivå.  

Befintlig damm föreslås modifieras för att bättre kunna rena dagvattnet än i dagsläget.  

Föroreningsberäkningar inklusive den föreslagna dagvattenhanteringen visar att 

dagvattenkvalitén blir bättre än i dagsläge.    
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1 INLEDNING  

1.1 UPPDRAGET 
Denna dagvattenutredning är en del av det underlag som håller på att tas fram till ny 

detaljplan för Scanområdet i Tomelilla. Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra 

användning för centrumändamål, parkering och handel. Planområdet består av 

fastigheterna Slakteriet 11, Slakteriet 46 och Stärkan 1. 

Bo Ohlsson i Tomelilla planerar att expandera sin verksamhet med nya affärslokaler 

och parkeringar öster om befintligt verksamhetsområde, se Figur 1. Med denna 

expansion förväntar Bo Ohlsson att kunna fördubbla antalet besökare under en 10-

årsperiod.  

För att en hållbar dagvattenhantering ska kunna implementeras har Dämningsverket 

fått i uppdrag att, som underkonsult till Tengbomgruppen AB, utreda hur dagvattnet 

kan hanteras inom detaljplanområdet.  Tengboms beställare är Tomelilla kommun.  

 

Figur 1. Översiktsbild av Tomelilla med ungefärlig lokalisering av planområdet (bild: Tomelilla 

kommun).  

1.2 SYFTE 
Utredningens syfte är att undersöka vilka konsekvenser den nya exploateringen inom 

området kommer ha på dagvattenavrinningen. Utredningen ska visa hur 

konsekvenserna kan hanteras utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer.  

Bo Ohlsson i Tomelilla 

Befintligt 

verksamhetsområde 

Nytt 

verksamhetsområde 
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Utifrån konsekvenserna ska utredningen redogöra för vilka hanteringsmetoder som är 

lämpliga för att planområdet uppfylla framtagna behov. Utredningen ska även visa var 

sekundära rinnvägar kan etableras där ytvatten kan ledas när ledningsnätet går fullt.   

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Denna utredning studerar förutsättningar och förslag till dagvattenhantering. I senare 

detaljprojekteringsskede finns därför friheten att välja metoder till dagvattenhantering 

så länge behoven enligt dagvattenutredningen uppfylls.   

I utredningen och dess bilagor anges flöden, fördröjningsvolymer, 

föroreningsberäkningar samt förslag till dagvattenhantering. Dessa ska ses som en 

kontroll och vägledning av platsbehov till det kommande detaljprojekteringsskedet.   

1.4 ORGANISATION 
Beställare: 

Uppdragsledare: 

Handläggare: 

 

 

Oberoende 

kvalitetsgranskare: 

Nichlas Hörlin, Tengbomgruppen AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

Henrik Ölander-Hjalmarsson, Dämningsverket AB 

 

 

 

 

2 UNDERLAG 
Följande material har använts som underlag till dagvattenutredningen. För en mer 

detaljerad lista, se referenserna längst bak i dokumentet.  

• ABVA, Tomelilla kommun (antagen 2008-09-18) 

• Digital grundkarta (erhållen från Tengbom 2018-04-18) 

• Digital ledningskarta (erhållen från Tengbom 2018-04-18) 

• Information om befintlig dagvattendamm samt tidigare översvämningar 

(erhållen från Tomelilla kommun 2018-04-11) 

• Förslag till illustrationsplan (erhållen från Tengbom 2018-04-18) 

• P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering (Svenskt Vatten) 

• P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten (Svenskt Vatten) 

• VISS, Vatteninformationssystem Sverige (2018) 

3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 
Eftersom Tomelilla kommun inte har en egen dagvattenstrategi följer denna rapport de 

riktlinjer som finns i Svenskt vattens publikationer P105, P110 samt ABVA för 

Tomelilla kommun. Detta innebär att dagvattenhantering ska ske genom lokalt 
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omhändertagande i så stor mån som möjligt för att undvika problem för nedströms 

belägna bebyggelser och vattendrag.   

LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, baseras på principen att avrinningen efter 

exploatering ska efterlikna de naturliga processerna i så stor mån som möjligt. För att 

uppnå detta kan en kombination av olika fördröjnings- och reningsmetoder användas 

med fokus på infiltration, perkolation och trög avledning.  

I ABVA Tomelilla är huvudmannen inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från 

fastighet i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt, 

exempelvis med LOD.  

Utöver detta gäller vattendirektivets mål att inga vatten får försämras samt att gällande 

miljökvalitetsnormer (MKN) för recipienter som påverkas ska följas.  

3.1 FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN 
Målet med fördröjningen beskriven i denna utredning är att minst fördröja 

dagvattenflödet till dagens nivå.  

3.2 RIKTVÄRDEN FÖR DAGVATTENUTSLÄPP 
2015 kom ett förtydligande från EU-domstolen på det s.k. ”icke-försämringskravet”. 

Detta förtydligande kom i en tolkning av ramdirektivet för vatten i ett ärende i floden 

Weser. Denna dom, Weserdomen, tydliggjorde att varje kvalitetsfaktor för en recipient 

ska bedömas individuellt. Detta innebär att inga enskilda kvalitetsfaktorer får 

försämras i recipienten.  

För att uppnå detta är det viktigt att kvalitén på dagvatten som genereras inom 

planområdet inte försämras. För att uppnå detta mål behöver dagvattnet renas.  

4 BESKRIVNING AV OMRÅDET 

4.1 BEFINTLIG SITUATION 
Det aktuella planområdet har en uppskattad area på ca 8.5 ha.  I mitten av området, 

från norr till syd, finns en gammal järnväg som inte längre används. Hela området 

innefattar både Bo Ohlssons befintliga verksamhetsområde på västra sidan om 

järnvägen samt planerat verksamhetsområdet på järnvägens östra sidan, se Figur 2.  

Eftersom området väster om järnvägen inte kommer att förändras fokuserar denna 

dagvattenutredning således endast på området på den östra sidan, se Figur 3. Detta 

område har en storlek på ca 4.8 ha och benämns framöver som utredningsområdet i 

denna rapport. Utredningsområdet, se Figur 3, är i dagsläget inte bebyggt och 2009 

utfördes den sista rivningen av industribyggnaderna. Den enda kvarvarande 

byggnaden inom utredningsområdet är en villa som benämns som Disponentvillan. 
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I den sydvästra delen av utredningsområdet finns en dagvattendamm som byggdes i 

mitten på 1990-talet. Dammen byggdes efter ett antal översvämningar som uppkom på 

grund av stora dagvattenflöden som genererades i det närliggande industriområdet. 

Översvämningsproblemen var som värst längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken. 

Sedan dammen konstruerades har översvämningsproblematiken inte återkommit.    

Utredningsområdet består i dagsläget främst av grönytor, grusväg samt asfaltsytor.  

 

Figur 2. Ungefärlig detajplanegräns, se röd linje.  

 

Figur 3. Dagvattenutredningens ungefärliga utredningsområde, se gul linje.  
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4.2 FRAMTIDA SITUATION 
Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra användning för centrumändamål, 

parkering och handel. Bo Ohlsson har som plan att expandera sin verksamhet öster om 

järnvägen. Figur 4, visar ett förslag till illustrationsplan (Tengbom 2018-04-17) som har 

använts som underlag för dagvattenberäkningarna i denna utredning.  

Den gamla disponentvillan kommer att rustas upp och en lekplats planeras i nära 

anslutning till dagvattendammen. Vegetationen vid dagvattendammen rensas för att 

dammen ska kunna synliggöras och lyftas in i stadsrummet.  

Jämfört med dagsläget bidrar den nya exploateringen med en stor ökning av 

hårdgjorda ytor. I den nordvästra delen finns det eventuella planer att ytterligare utöka 

antalet parkeringsplatser i framtiden. Denna yta kommer dock i första skedet sannolikt 

utföras som grönyta.  

 

Figur 4. Förslag till illustrationsplan  
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM 
Aktuellt plan- och höjdsystem för utredningsområdet är:  

Plansystem: SWEREF 99 13 30 

Höjdsystem: RH 2000 

5.2 TOPOGRAFI OCH AVRINNING 
Inmätt terrängdata av området visar att marknivån är som högst i den nordöstra delen, 

ca +68.75, och som lägst i den västra delen med en nivå på ca+65.50, se Figur 5. Marken 

öster om spåret lutar i riktningen syd-sydväst. Längs järnvägsspåret är marken mycket 

flack och lutar svagt norrut längs större delen av sträckan. Längst ner i söder lutar 

järnvägsytan söderut.  

 

 

Figur 5. Höjdrelief av planområdet. 

Projekterad bottennivå på den befintliga dammen är ca +62.15. I dagsläget är sannolikt 

botten högre pga. ansamlat sediment.  

En mycket enkel hydraulisk modell av området, upprättad med hjälp av 

laserscanningsdata i HEC-RAS (version 5.0.3), se Figur 6, visar i större detalj hur 

ytvattnet rör sig i området vid skyfall. Modellen är förenklad, inte kalibrerad och visar 

Nivå ca +68.75 

Nivå ca +65.30 

Nivå ca +65.45 
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endast riktning på vattenflöden vid ett stort skyfall. Den visar att en del av ytliga 

flöden leds norrut och en del söderut.   

 

Figur 6. Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som visar ytlig 

avrinning.  

5.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
Informationsunderlag om befintliga VA-ledningar har erhållits från Tomelilla 

kommun. Enligt underlaget avvattnas området via en D600-ledning mot 

dagvattendammen i utredningsområdets sydvästra del. D600-ledningen går förbi 

dagvattendammen och leds därefter söderut under Gladanleden (väg 11) och vidare 

sydöst längs med Byskillnadsgatan innan den mynnar ut i Välabäcken.  

Det är i dagsläget okänt exakt hur stor area som avvattnas till dagvattendammen. Total 

reglervolym i dammen är 2600 m3. Uppskattad areal som avvattnas till dammen är 

sannolikt större än 20 ha och omfattar således större area än utredningsområdet.  

Eftersom dagvattendammen är dimensionerad utifrån områdets befintliga 

markanvändning från mitten av 1990-talet och eftersom 

dimensioneringsförutsättningarna för dammen inte är kända är det av stor vikt att inte 

riskera att leda dit flöden som är större än för nuvarande situation. 

5.4 BEFINTLIGA VA-LEDNINGAR SAMT DAGVATTENDAMM 
Inom utredningsområdet finns ett befintligt självfallssystem som leds förbi 

dagvattendammen, se Figur 7. Tomelilla kommun bedömer att kapaciteten i det 

befintliga ledningssystemet är bristfällig. En större bild av befintliga självfallsledningar 
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för dagvatten visas i Bilaga 1. Dagvattendammens enda anslutning till det befintliga 

dagvattennätet är via en D800-ledning som agerar både som in- och utlopp. Precis 

nedströms dammens in- och utlopp finns en reglerbrunn. När flödet från området blir 

för stort för att släppas genom reglerbrunnen leds det in i dammen som däms upp. När 

flödet sedan minskar kan dagvattnet sakta släppas ut via reglerbrunnen.   

De befintliga dagvattenledningarna i området ligger generellt ca 2.5-3 m under 

markytan. Detta innebär att anslutningsmöjligheterna för fördröjningsmagasin är goda.  

 

Figur 7. Befintliga dagvattenledningar i området. De röda pilarna visar flödesriktningen i 

ledningsnätet. 

Dammen tar i dagsläget endast emot dagvatten vid stora flöden och har således ingen 

reningseffekt på mindre regn, se Figur 8. Mindre flöden leds igenom reglerbrunnen 

som har en permanent cirkulär förbiledningsöppning på 250 mm i botten av brunnen, 

se detaljritning i Bilaga 3.  

Reglerbrunnen styr vattennivån i D600-ledningen och i brunnen finns ett skibord med 

fyra dammluckor bestående av hål av dimensionerna 150, 200, 250 och 300 mm utöver 

den permanenta öppningen i botten på 250 mm.  De fyra luckorna kan även öppnas 

helt till en rektangulär öppning med dimensionen B = 400 mm, H = 700 mm. Skibordets 

överyta är på nivån +64. När vattennivån i brunnen går över denna nivå anses 

dammen vara full och överskottsvatten bräddas.  

2 st parallella D500 betong 

Regleringsbrunn samt 

dammens in- och utlopp 

D1000 betong 

D300 betong 

D400 betong 

D600 Betong 

D600 Betong 

D300 betong 
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Figur 8. Reglerbrunnen stryper flödet i dagvattennätet. När flödet blir för stort ökar 

vattennivån i dagvattennätet och dagvatten kan flöda in i dagvattendammen. När flödet 

minskar och vattennivån går ner flödar vattnet ut samma väg som det kom in. Röda pilar visar 

flödesriktning.   

5.5 GEOLOGI 
Enligt jordartskartan (SGU, 2018) består planområdet av isälvssediment (sand). En mer 

detaljerad geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns 2014, visade att de översta 

lagren till stor del utgörs av fyllning som består av sandig milljord, sand, sandmorän, 

tegel, glas och betongkross. Mäktigheten på fyllnaden varierar mellan 0.3-4 m.  

Naturligt lagrad sand eller sandmorän följer under fyllningen. Hårt packad sandig 

morän har liten permeabilitet och lämpar sig inte väl för infiltration. Sand och mer 

grovkorniga fraktioner är dock indikationer på god permeabilitet och möjlighet till 

infiltration av dagvatten. 

5.6 FÖRORENINGAR 
2015 utfördes en miljöteknisk markundersökning av ingenjörsbyrån VA-teknik & 

Vattenvård inom utredningsområdet. Förhöjda föroreningshalter påträffades både i 

mark och grundvatten på ett antal platser. I mark rörde det sig bland annat om PAH, 

alifater samt tetra- och pentaklorbensen. I grundvattnet påträffades dikloreten i en av 

testpunkterna. Oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-föroreningar har även 

Reglerbrunn 

D800 

In- och utlopp 
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påträffats i förhöjda halter i en annan av testpunkterna. Markundersökningens slutsats 

var att åtgärder behöver vidtas för att fastigheterna Slakteriet 11 och 46 ska kunna 

bedömas vara lämpliga för ändrad markanvändning.  

5.7 GRUNDVATTEN 
I anslutning till området finns en stor grundvattenförekomst med benämningen Tryde-

Trydeeke. En del av grundvattenförekomsten (benämning SE615990-137918) vidrör 

planområdets nordvästra del, se Figur 9. Figur 10 visar en översiktsbild som sätter 

grundvattenförekomstens storlek i perspektiv.  

Den miljötekniska markundersökningen från 2015 visar att grundvattenflödets riktning 

främst är i riktning syd-sydväst.  

 

Figur 9. Grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (lila markering). Röd inringning visar 

ungefärligt utredningsområdet. (VISS, 2018) 

 

 

Figur 10. Grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (lila markering), översiktsbild. Röd inringning 

visar planområdets lokalisering. (VISS 2018) 

Grundvattenförekomstens kemiska och kvantitativa status bedöms vara goda. 

Grundvattenförekomsten inom vattenskyddsområdet i Figur 11 används som 

reservtäkt för kommunalt dricksvatten. 
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Den geotekniska undersökningen (Tyréns 2014) visade att grundvattennivån låg 

mellan ca 3.5-4.2 m under markytan i januari-april 2015. Grundvattennivåerna kan 

dock vara högre eller lägre under andra delar av året och beroende på nederbörd. 

Nivån på grundvattennivån är oftast som högst under perioden februari-april.  

5.8 VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Norr om planområdet, inom grundvattenförekomsten beskriven under stycke 5.7, 

finns ett vattenskyddsområde (NVR-ID 2012239), se Figur 11.  

Eftersom vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet kan det finnas möjlighet 

att infiltrera dagvatten enligt LOD-principen så länge det inte finns någon risk att 

infiltrationen drar med sig eventuella föroreningar in i grundvattenförekomsten.  

 

Figur 11. Vattenskyddsområde  NVR-ID 2012239 (VISS 2018). 

6 RECIPIENTER 
Utredningsområdet tillhör avrinningsområde ”Mynnar i Örupsån (615687-138384) och 

huvudavrinningsområdet är Nybroån. 
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6.1 VÄLABÄCKEN 
Dagvatten från planområdet, samt större delen av Tomelilla tätort avvattnas till 

Välabäcken. Välabäcken är 14 km lång och ligger inom Nybroåns avrinningsområde. 

Söder om Tomelilla mynnar bäcken ut i Örupsån och därefter vidare till Nybroån.  

Historiskt sett har Välabäcken varit smutsig och förorenad från lantbruk och 

industrier. Vattenkvalitén har dock förbättrats de senaste åren i takt med att industrier 

och lantbruk har blivit renare. Länsstyrelsen har i dagsläget ingen statusklassning för 

Välabäcken.  

6.2 ÖRUPSÅN 
Örupsån är i dagsläget klassad med måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk 

status pga. för höga halter kvicksilver. Den ekologiska statusen är i dagsläget bedömd 

utifrån kvalitetsfaktorerna fisk och påväxtalger. Ån bedöms även ha miljöproblem pga. 

övergödning av näringsämnen (höga koncentrationer totalfosfor), miljögifter 

(kvicksilver) samt morfologiska förändringar och kontinuitet (VISS 2018-04-10).  

Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

6.2.1 ÖVRIGT 
Inga markavvattningsföretag påverkas av detaljplaneförslaget.  

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 
Ett förslag, se Figur 12, har tagits fram för att fördröja och behandla dagvattnet i 

området. En större version av samma bild visas i Bilaga 2. 

Detta förslag bör ses som en kontroll för hur mycket plats som krävs för att fördröja 

dagvattnet. Beräkningarna samt de antaganden som ligger till grund för förslaget 

redovisas i större detalj i avsnitt 8.  

Figuren visar vilka ytor som är anslutna till respektive fördröjningsmagasin. Målet har 

varit att minst fördröja dagvattnet till dagens nivå. Med en kombination av 

fördröjningsmagasin och makadamdiken blir sannolikt flödet marginellt mindre än i 

dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att minska risken för översvämningar längre 

nedströms i systemet.  
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Figur 12. Förslaget till dagvattenhantering. Figuren visar numrerade magasin. Röda linjer visar 

placering av makadamdiken. Större bild visas i Bilaga 2. 

För att uppnå erforderlig fördröjning och rening föreslås en kombination av olika 

lösningar.  

För att ta hand om dagvattnet från taket på Bo Ohlssons nya byggnad och 

parkeringsytorna föreslås underjordiska fördröjningsmagasin som fördröjer dagvattnet 

innan det leds genom befintligt dagvattennät till dagvattendammen där dagvattnet 

kan renas ytterligare. Dagvatten från parkeringsytorna avleds till magasinen via 

dagvattenbrunnar och nya dagvattenledningar.  

Samtliga magasin föreslås utföras med en höjd på 0.4 m samt med strypt utlopp på 250 

mm, plus en bräddfunktion som kan leda förbi stora flöden.  
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För övriga hårdgjorda ytor i området, som är i anslutning till grönytor, föreslås 

makadamdiken. I makadamdikena anläggs en dräneringsledning i botten som leder 

bort det fördröjda och renade dagvattnet.  

Totalt erfordras en fördröjningsvolym på ca 262 m3. Tabell 1 visar en sammanställning 

av fördröjningsvolymerna.  

Tabell 1. Fördröjningsvolymerna i föreslagna fördröjningsmetoder. 

Magasin 
Vmag  

[m3] 

Magasin 1 67 

Magasin 2 71 

Magasin 3 70 

Makadamdiken 54 

Totalt 262 

 

7.1 MODIFIERING AV BEFINTLIG DAGVATTENDAMM 
Dagvattendammens funktion föreslås ändras från att bara fungera som ett 

fördröjningsmagasin vid stora flöden i dagsläget till att även rena dagvattnet.  

Detta uppnås genom att leda allt inkommande dagvatten genom dammen och att 

bygga ett nytt utlopp i dammens södra del dit reglerbrunnen flyttas. På så sätt färdas 

dagvattnet längsta möjliga väg i dammen och dammens reningsegenskaper kan 

nyttjas. Figur 13 visar en förslagsskiss på hur modifieringen av dammen kan se ut.  

För att dagvattnet ska kunna ledas in i dammen installeras ett skibord i den brunn som 

leder dagvattnet från dagvattennätet till dammen. Skibordets nivå föreslås vara +64, 

samma nivå som i den befintliga reglerbrunnen. På så sätt kan befintlig ledning 

fungera som bypass för dammen när nivån i dammen överstiger +64. I brunnen 

föreslås det även att dammluckor installeras i både skibord och på inloppet till 

dammen så att vattnet kan ledas förbi dammen om så behövs.  

Det nya utloppet föreslås utföras med en D600-ledning med en vattengång +62.15, 

samma som projekterad bottennivå. Vattengången på utloppet på 250 mm i 

reglerbrunnen justeras till +62.55 eftersom lågvattenytan enligt ritningen för den 

befintliga dammen, se Bilaga 3, visar att dammen ska ha en permanent vattenyta på 

denna nivå.  

Detta innebär att dammens vattennivå kommer dämma ca 80 m bakåt i dagvattennätet. 

Detta innebär att denna sträcka sannolikt behöver rengöras oftare än i dagsläget. Ett 

alternativ för att minska dämningen bakåt i dagvattennätet är att sänka bottennivån på 

dammen, men detta blir förmodligen en dyr åtgärd att utföra i förhållande till nyttan.  
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Den befintliga reglerbrunnen flyttas från nuvarande läge till utloppet så att flödet från 

dammen kan detaljregleras.  

 

Figur 13. Förslag på hur dammen kan modifieras för att bättre kunna rena dagvattnet. Röda 

pilar visar ny flödesväg. Blå pil visar möjlig bypass av dammen vid stora flöden.  

Dammens permanenta djup blir 0.4 m vilket är i relativt grunt för en dagvattendamm. 

Eftersom den är så pass stor så blir dock uppehållstiden ca 12-13 dagar med den 

permanenta volymen på ca 550 m3 och ett medelflöde på ca 0.5 l/s över hela året vilket 

bör vara tillräckligt för lång tid för god sedimentation.  

7.2 YTTERLIGARE ALTERNATIV 
Det finns många olika sätt att lösa dagvattenhanteringen inom ett planområde och 

lösningen ovan är ett förslag. 

Att anlägga ett grönt tak på Bo Ohlssons nya lokal skulle även detta kunna fördröja 

dagvattnet ytterligare och storleken på Magasin 3 skulle kunna minskas med mellan ca 

25-50 m3 beroende på typen på det gröna taket.  

Att låta dagvattnet infiltrera i genomsläppliga parkeringsytor är också ett alternativ 

som skulle kunna fungera inom utredningsområdet. Därefter skulle dagvattnet kunna 

antingen kunna tillåtas perkolera ner till grundvattnet, eller dräneras bort med 

dräneringsledningar till det allmänna dagvattennätet. Om framtida markmiljötekniska 

Nytt utlopp från 

dammen, D600 mm, 

VG +62.55 

Befintligt inlopp behålls 

Bef. 

Reglerbrunn 

flyttas söderut 

Ny dammlucka i 

brunn, 

skibordsnivå +64 

 

Ny placering av 

reglerbrunnen 

Bef. D600-

ledning 

används som 

bypass 
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undersökningar visar att det är säkert att låta dagvattnet perkolera ner till 

grundvattnet bidrar även detta till ytterligare fördröjning och rening.  

Möjligheterna att fördröja dagvattnet inom utredningsområdet bedöms vara goda och 

exakt hur dagvattnet fördröjs är upp till exploatörens ambitioner gällande den 

estetiska gestaltningen samt anläggnings- och driftkostnader.  

8 FLÖDES- OCH FÖRDRÖJNINGSBERÄKNINGAR 
Beräkningar i denna dagvattenrapport följer beräkningsanvisningarna i Svenskt 

vattens publikation P110. Indata för att beräkna flöden består av markanvändning 

tolkad från illustrationsplan (Tengbom, april 2018) samt flygfoton.   

Använda fördröjnings- och reningsmetoder förklaras kort i avsnitt 10.  

En klimatfaktor på +25% har antagits vid beräkning av flöden.     

8.1 MARKANVÄNDNING 
Planområdets area har delats in utifrån avrinningskoefficient (φ) enligt P110. De olika 

marktyper som har kategoriserats för nuvarande situation är: 

• gräs (φ = 0.1) 

• asfalt (φ = 0.8)  

• grusväg (φ = 0.4) 

• dagvattendamm (φ = 1.0) 

• tak (φ = 0.9) 

Ändringar av området i den nya detaljplanen innebär en stor ökning av hårdgjorda 

ytor. För framtida situation exkl. fördröjning har följande marktyper använts:  

• gräs (φ = 0.1) 

• asfalt (φ = 0.8)  

• dagvattendamm (φ = 1.0) 

• tak (φ = 0.9) 

Dagvattendammens avrinningskoefficient har ansatts till φ = 1.0 eftersom allt vatten 

som faller i dammen antas rinna av till ledningssystemet.  

8.2 DIMENSIONERANDE FLÖDEN 
Rationella metoden är ett sätt att beräkna flöde utifrån en given avrinningsarea, 

dimensionerande regnintensitet samt en avrinningskoefficient: 

Qdim = i(tr) · φ· A  
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Där 

Qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

i(tr) = dimensionerande regnintensitet [l/s, ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Dimensionerande regnintensitet bestäms enligt:  

 i(𝑡𝑟) = √T
3 ln(t𝑟)

tr
0.98 + 2 

Där 

tr = regnvaraktighet (benämns även som tc) [minuter] 

T = Återkomsttid [månader]  

8.2.1 NEDERBÖRD, ÅRSMEDEL 
Årsmedel för nederbörd från Ystad har använts och uppmättes till 622 mm i 

medelvärde under perioden 1961-1990 (SMHI, 2018).  

8.2.2  NUVARANDE SITUATION 
Koncentrationstiden (tc), också benämnd som rinntiden (tr) för avrinningsområdet har 

uppskattats till ca 20 minuter. Beräkningarna utgår ifrån en återkomsttid på 10 år, se 

Tabell 2.  

I Tabell 3 redovisas beräknade dagvattenflöden för befintlig situation.  

Tabell 2. 20-minuters 10-årsregn enligt Svenskt Vatten P110. 

20-minuters 10-årsregn  
Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 20 minuter 

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor 151 l/s, ha 

 

Tabell 3. Dimensionerande flöden för nuvarande situation. 

Yta Area [m2] φ [-] Ared [ha]* Qdim [l/s] 
Qdim +25 % 

[l/s] 

Gräs 30480 0.1 0.305 46 58 

Asfalt 12790 0.8 1.023 155 193 

Grusväg 3415 0.4 0.137 21 26 

Damm 1340 1 0.134 20 25 

Tak 305 0.9 0.027 4 5 

Totalt 48330 - 1.626 246 307 

*Ared = φ· A. Avrinningsområdets reducerade area. 
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Andel hårdgjord yta för nuvarande situation är ca 27 %.  

Beräkningarna visar att det dimensionerande flödet för nuvarande situation är 246l/s 

och 307 l/s inkl. klimatfaktor.  

8.2.3 FRAMTIDA SITUATION 
Koncentrationstiden för framtida situation har uppskattats till ca 10 minuter. Området 

har klassats enligt Tabell 2.1 i P110 som Centrum- och affärsområde. Detta innebär att 

VA-huvudmannen har ansvar för en återkomsttid på 10 år vid dimensionering av nya 

ledningar samt ansvarar för en återkomsttid på 30 år för trycklinje i marknivå vid 

dimensionering av nya ledningar. Detta innebär att det nya ledningssystemet ska 

dimensioneras utifrån ett 10-minuters 30-årsregn för trycklinje i marknivå.   

Som fördröjningsförutsättning har dock dimensionerande regnintensitet för framtida 

situation antagits till ett 10-minuters 10-årsregn (hjässdimensionering) med 

motivationen att denna regnintensitet redan överstiger det som det befintliga 

ledningsnätet är dimensionerat för. Genom att välja denna regnintensitet bör det 

således finnas en säkerhet beräkningarna av fördröjningen. Denna regnintensitet visas 

i Tabell 4.  

Tabell 4. Regnintensitet för framtida situation.  

10-minuters 10-årsregn  
Återkomsttid 120 månader 

Varaktighet 10 minuter 

Regnintensitet, i(tr), enl. Dahlström (2010), exkl. klimatfaktor 228 l/s, ha 

 

Flödesberäkningar exkl. fördröjning visas nedan i Tabell 5. På grund av en stor ökning 

av den hårdgjorda arean i utredningsområdet ökar det utgående flödet från området.  I 

denna beräkning har samtliga parkeringsplatser samt väg- och gångytor antagits vara 

impermeabla och beräkningen antas vara ett värsta-fall-scenario om inga åtgärder 

vidtas för att minska dagvattenavrinningen. 

Tabell 5. Dimensionerande flöden för framtida situation, exkl. fördröjning. 

Yta 
Area 

[m2] 

φ 

[-] 

Ared 

[ha]* 

Qdim 

[l/s] 

Qdim +25 % 

[l/s] 

Gräs 18735 0.1 0.187 43 53 

Asfalt 22990 0.8 1.839 419 524 

Damm 1340 1 0.134 31 38 

Tak 5265 0.9 0.474 108 135 

Totalt 48330 - 2.634 601 751 

 

Andel hårdgjord yta för framtida situation exkl. fördröjning är ca 58 %.  
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Det dimensionerande flödet inkl. klimatfaktor är 751 l/s. Detta innebär en ökning av 

det befintliga flödet med ca 444 l/s.   

Befintlig D600-ledning nedströms dammen har en uppskattad lutning på ca 3.4 

promille och därmed en maxkapacitet på ca 379 l/s vid fylld ledning. Exakt vilken 

återkomsttid som befintligt ledningsnät är dimensionerat till är inte känt.  

Beräkningarna visar således att antaget dimensionerande flödet exkl. 

fördröjningsåtgärder överstiger dagvattensystemets nuvarande kapacitet och att 

ytterligare fördröjning behöver tas fram för utredningsområdet.  

8.3 FÖRDRÖJNINGSVOLYMER 
Målet med fördröjningen är att befintlig flödessituation från området ska vara 

oförändrad, alternativt förbättrad, jämfört med nuläget. Målet är även att använda 

befintlig damm till rening av dagvattnet från parkeringsytor.  

Två metoder har antagits för att beräkna erforderlig fördröjningsvolym. Med dessa två 

metoder har en erforderlig fördröjning på ca 262 m3 beräknats.  

Den första metoden baseras i antagandet att 20 mm nederbörd ska fördröjas från 

hårdgjorda ytor i olika typer av öppna dagvattenlösningar. En volym som kan ta emot 

20 mm nederbörd innebär att 90 % av den totala årsvolymen dagvatten kan fördröjas 

och renas. Denna metod har applicerats för de ytor som kan avvattnas direkt till 

makadamdiken. I makadamdikena sker en rening och fördröjning av dagvattnet.  

Den andra metoden, en metod för att beräkna volymen för fördröjningsmagasin, har 

applicerats på de hårdgjorda ytor i området som ska ledas till dammen. I 

fördröjningsmagasinen sker en fördröjning av dagvattnet och en viss rening som består 

av urskiljning av partikelbundna föroreningar. Dagvattnet från dessa ytor fördröjs 

först i underjordiska fördröjningsmagasin. Därefter renas dagvattnet i den befintliga 

dammen.  

För att den befintliga dammen ska kunna nyttjas till rening behöver några 

modifikationer utföras på dammens in- och utlopp och anslutande 

dagvattenledningar.  

Beräkningarna har inte utgått från att dagvattnet även kan perkolera ner till 

grundvattnet från dagvattenlösningarna eftersom det råder osäkerhet gällande var 

marken är förorenad i området. I ett senare detaljprojekteringsskede, när det finns mer 

information om eventuella föroreningar, kan det vara möjligt att föreslå perkolation för 

ytterligare rening och fördröjning av dagvattnet.   

8.3.1 FÖRDRÖJNINGSMAGASIN 
I detta avsnitt redovisas beräkningar för underjordiska magasin som t ex kan placeras 

under parkeringsplatserna. Beräkningarna utgår ifrån att fördröjningsmagasinen ska 
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strypa flödet av dagvatten till ledningssystemet så att det inte tar emot större flöden än 

i dagsläget.   

Dammens reglerbrunn, som reglerar flöde och vattennivå från området i dagsläget, har 

ett uppskattat reglerat utflöde på mellan ca 47-99 l/s (nedströms lutning antagen till 3.4 

promille) beroende på vilka av dammluckorna som används till regleringen av 

dammen. Maximalt inflöde till dammen uppskattas vara samma flöde som för 

nuvarande situation, dvs 246 l/s (307 l/s inkl. klimatfaktor).  

När vattennivån i reglerbrunnen överstiger nivån +64 bräddar dagvattnet och 

förbiledningskapaciteten ökar upp till maxkapaciteten för D600-ledningen, dvs ca 379 

l/s vid fylld ledning.  

Eftersom mindre flöden leds förbi dammen behöver regleringen av dammen byggas 

om så att dammens reningsfunktion kan utnyttjas på hela årets dagvattenvolym.  

Fördröjningsvolymen har beräknats genom att använda en överslagsmässig 

beräkningsmetod för dimensionering av magasinsvolym, beskriven i ekvation 9.1 i 

P110.  

V = 0.06 ∙ [iregn ∙ tregn − K ∙ tregn − K ∙ trinn +
K2 ∙ trinn
iregn

] 

Där 

V = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

 iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s ha] 

tregn = regnvaraktighet [min] 

trinn = rinntid [min] 

 K = specifik avtappning från magasinet [l/shared] 

Följande indata har använts i beräkningen: 

 K = 93.4 l/shared 

Detta motsvarar ett icke klimatjusterat utflöde på 246 l/s från det nuvarande området.  

trinn = 5 minuter 

Rinntiden har antagits vara 5 minuter för samtliga fördröjningsmagasin.   

Den faktiska volymen för magasinen fås genom att multiplicera specifik 

magasinsvolym med reducerad area för respektive magasin.  

 Vmag = V ∙ Ared 

Figur 14 visar en plottning av ekvation 9.1 som funktion av regnvaraktighet. Notera att 

det är den specifika volymen (m3/hared) som visas.  

311



   Granskningshandling 2018-06-21 

 

 

 

 

Dämningsverket AB  

Organisationsnummer: 559120-4911 

Sanatoriegatan 17B 

416 53 Göteborg 

Dagvattenutredning Detaljplan Scandområdet. 

Tomelilla kommun. Upprättad 2018-06-21 

 21 

Regnintensiteter som ligger till grund till inflödet till dammen har beräknats med en 

klimatfaktor på +25%. Dvs, inflödet är korrigerat med +25%, men utflödet är ansatt 

konservativt till ett icke-klimatjusterat flöde för att ge extra säkerhet i beräkningarna.  

 

Figur 14. Specifik magasinsvolym som funktion av regnvaraktighet 

Beräkningen visar att den specifika volymen är som högst, ca 102 m3/hared, vid en 

regnvaraktighet på ca 16 minuter. 

Tre underjordiska magasin har placerats ut i området, se Figur 12.  Tabell 4 visar 

ansluten reducerad area samt volym för varje magasin.  

Tabell 6. De tre magasin som fördröjer dagvatten från parkeringarna samt Bo Ohlssons 

handelsbyggnad. Tabellen visar även ansluten reducerad area till respektive magasin samt 

beräknad fördröjningsvolym. 

Magasin 
Ansluten 

Ared [ha] 

Vmag  

[m3] 

Magasin 1 0.658 67 

Magasin 2 0.645 71 

Magasin 3 0.685 70 

Totalt 1.988 208 
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8.3.2 MAKADAMDIKEN 
Erforderlig fördröjningsvolym för att ta hand om 20 mm nederbörd från övriga 

hårdgjorda ytor till makadamdiken visas i Tabell 7. 

 

Fördröjningsvolymen beräknas som: 

 V = 𝑑r ∙ 𝐴 ∙ 𝜑 = 𝑑r ∙ 𝐴red 

Där 

V = dimensionerande fördröjningsvolym [m3] 

dr = regnvolym som ska hanteras [mm] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

Tabell 7. Beräkning av erforderliga fördröjningsvolymer vid 20 mm nederbörd på hårdgjorda 

ytor.  

3 
Area  

[m2] 

φ  

[-] 

Ared_V  

[m2] 

Nederbörd 

[mm] 

V 

[m3] 

Asfalt 3060 0.8 2448 20 49 

Tak 305 0.9 275 20 5 

Totalt 3365 - 2723 - 54 

 

Beräkningarna visar att det krävs ytterligare ca 54 m3 fördröjning för att ta hand om 

dagvatten från övriga hårdgjorda ytor. För ett makadamdike som är 0.5 m brett och 0.5 

m djupt behövs ca 215 m makadamdiken för att ta hand om dagvattnet. I botten på 

diket anläggs en dränledning som kan ledas till närmaste dagvattenledning.  

Makadamdiken valdes som lägsta nivå på föroreningsberäkningarna för att visa att 

även en enkel reningsmetod kan rena dagvattnet tillräckligt. Vid framtida 

detaljprojektering finns det därmed möjlighet att välja andra mer estetiskt tilltalande 

fördröjnings- och reningsmetoder, t ex gräsbeklädda infiltrationsstråk.  

Även gröna tak kan väljas i ett senare skede för att ytterligare bidra med större 

fördröjning, en mer estetiskt tilltalande byggnad samt fler ekosystemtjänster.  

  

313



   Granskningshandling 2018-06-21 

 

 

 

 

Dämningsverket AB  

Organisationsnummer: 559120-4911 

Sanatoriegatan 17B 

416 53 Göteborg 

Dagvattenutredning Detaljplan Scandområdet. 

Tomelilla kommun. Upprättad 2018-06-21 

 23 

9 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med årsnederbörd och föroreningsläckage från 

olika markslag som underlag.  

Beräkningarna har utförts enligt systemprincipen i  Figur 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Systemprincipen för reningsberäkningarna. 

För att se resultatet av beräkningarna, gå direkt till avsnitt 9.3. 

Föroreningsberäkningar som förlitar sig på schablonvärden ger främst en grov 

indikation till vilka föroreningshalter som förväntas finnas i dagvattnet före och efter 

exploatering. Detta gäller oavsett om beräkningarna utförs manuellt eller med 

modelleringsverktyg och resultaten bör tolkas med försiktighet.   

9.1 INDATA 
Årsnederbörden har uppskattats utifrån data från SMHI, se avsnitt 8.2.1. 

Schablonvärden för föroreningsläckaget har hämtats från StormTac:s databas 2018-03-

30, se Tabell 8.  
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Tabell 8. Schablonhalter (ug/l) för använda markslag i föroreningsberäkningarna (Stormtacs 

databas 2018-03-30). 

 

Reningsgrader för makadamdiken, fördröjningsmagasin samt dagvattendamm har 

hämtats från Stockholms stads reningstabell version 2016-11-08, se Tabell 9.  

Tabell 9. Antagna reningsgrader för respektive reningsmetod. 

Ämne Makadamdike 

[%] 

Fördröjningsmagasin 

[%] 

Damm 

[%] 

Fosfor (P) 60 55 50 

Kväve (N) 35 15 35 

Bly (Pb) 85 75 75 

Koppar (Cu) 65 60 60 

Zink (Zn) 70 65 65 

Kadmium (Cd) 85 60 80 

Krom (Cr) 85 70 60 

Nickel (Ni) 90 55 85 

Kvicksilver (Hg) 45 60 30 

Suspenderad substans (SS) 80 75 80 

Olja 80 65 80 

PAH16 60 60 70 

Benso(a)pyren (BaP) 60 55 75 

Reningsgraderna kan skilja sig åt i hög grad beroende på hur dagvattenlösningarna 

utformas. De antagna reningsgraderna för dagvattenhanteringslösningarna är 

sammanvägda värden från ett flertal olika studier.  

Markslag innan och efter exploatering visas i Tabell 10 och Tabell 11. 
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Tabell 10. Markanvändning för nuvarande situation enligt benämningarna från StormTacs 

databas 2018-03-30. Avrinningskoefficienterna är uppskattade utifrån Svenskt vattens 

publikation P110. 

Markslag φ [-] 

Area 

[m] 

Ared 

[m2] 

Gräsyta 0.1 30480 3048 

Lokalgata med kantsten 0.8 7565 6052 

Grusyta 0.4 3415 1366 

Betongplatta 0.8 5225 4180 

Tak 0.9 305 274.5 

Totalt  46990 14920.5 

 

Tabell 11. Markanvändning för framtida situation enligt benämningarna från StormTacs 

databas 2018-03-30. Avrinningskoefficienterna är uppskattade utifrån Svenskt vattens 

publikation P110. 

Markslag φ [-] 

Area 

[m] 

Ared 

[m2] 

Gräsyta 0.1 18735 1873.5 

Lokalgata med kantsten 0.8 5245 4196 

Parkering 0.8 14785 11828 

GC-bana 0.8 2960 2368 

Tak 0.9 5265 4738.5 

Totalt  46990 25004 

 

Dammens yt-area uppskattad till 1340 m2 har inte tagits med i beräkningarna.  

9.2 BERÄKNINGSMETOD 
Föroreningshalt (µg/l) och massflöde (kg/år) har beräknats enligt följande metod för 

respektive ämne: 

M =
Ctot ∙ qår
109

=∑
Cmarkslag ∙ qmarkslag

109
 

Där 

M = massflöde [kg/år] 

 Ctot = områdets sammanvägda föroreningshalt [µg/l] 

qår = årsmedelflöde från hela området [l/år] 

 Cmarkslag =schablonhalt för givet markslag [µg/l] 

qmarkslag = årsmedelflöde från givet markslag [l/år] 
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Först beräknades massflöde och koncentrationer för nuvarande och framtida 

markanvändning utan rening. Därefter, när massflöden beräknats för respektive 

avgränsningsområde för framtida markanvändning, användes reduktionsfaktorerna 

för att beräkna förväntat massflöde efter rening.  

Massflöde för varje ämne efter rening beräknades enligt: 

 

Mredtot =Mred1 + Mred2 +Mred3    

Där 

 Mredtot = totalt massflöde efter rening [kg/år]   

Mred1 = M1 ∙
(100−𝑅𝑚𝑎𝑘𝑎𝑑𝑎𝑚𝑑𝑖𝑘𝑒)

100
     

Mred2 = M2 ∙
(100−𝑅𝑎𝑣𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛)

100
∙ 
(100−𝑅𝑑𝑎𝑚𝑚)

100
   

Mred3 = M3      

Varav:  

M1 = Massflöde som ska gå genom makadammagasin [kg/år] 

M2 = Massflöde som ska gå genom fördröjningsmagasin och damm 

[kg/år]  

M3 = Massflöde som inte går genom någon rening, t ex från gräsyta 

[kg/år] 

Rreningsmetod = Reningsgrad för respektive reningsmetod [%] 

För att räkna ut total halt Cred [µg/l] efter rening för respektive ämne delades 

massflödet Mredtot [kg/år] med den totala avrinningen per år qår [l/år]:  

Cred =
Mredtot

qår
∙ 109     
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9.3 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR – RESULTAT 
I  Tabell 12 och Tabell 13 visas beräkningsresultaten för föroreningsberäkningarna. 

Värden som överstiger dagens koncentrationer och massflöden är markerade med 

grått i tabellerna.  

Tabell 12. Beräknade föroreningskoncentrationer [µg/l]. 

  exkl. rening inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid 

 µg/l µg/l µg/l 

Fosfor (P) 124 110 36 

Kväve (N) 1517 1313 777 

Bly (Pb) 7.1 17.5 1.6 

Koppar (Cu) 21.2 28.7 6.0 

Zink (Zn) 46.8 87.2 13.1 

Kadmium (Cd) 0.22 0.45 0.06 

Krom (Cr) 2.09 8.87 1.24 

Nickel (Ni) 1.52 8.62 0.68 

Kvicksilver (Hg) 0.041 0.040 0.013 

Suspenderad substans (SS) 37721 85255 7941 

Olja 226 495 55 

PAH16 0.55 1.79 0.23 

Benso(a)pyren (BaP) 0.009 0.033 0.005 

 

Tabell 13. Beräknade massflöden [kg/år]. 

  exkl. rening inkl. rening 

 Nuläge Framtid Framtid 

 kg/år kg/år kg/år 

Fosfor (P) 1.15 1.70 0.55 

Kväve (N) 14.08 20.43 12.08 

Bly (Pb) 0.07 0.27 0.02 

Koppar (Cu) 0.20 0.45 0.09 

Zink (Zn) 0.43 1.36 0.20 

Kadmium (Cd) 0.002 0.007 0.001 

Krom (Cr) 0.0194 0.1380 0.0193 

Nickel (Ni) 0.014 0.134 0.011 

Kvicksilver (Hg) 0.00038 0.00062 0.00020 

Suspenderad substans (SS) 350 1326 124 

Olja 2.1 7.7 0.9 

PAH16 0.005 0.028 0.004 

Benso(a)pyren (BaP) 0.00008 0.00052 0.00007 
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Med de föreslagna fördröjnings- och reningslösningarna blir den beräknade 

dagvattenkvalitén bättre än i dagsläget, vilket uppfyller miljökvalitetsnormerna 

eftersom recipienten inte kommer att påverkas negativt av exploateringen.  

10 FÖRDRÖJNINGS- OCH RENINGSMETODER 

10.1 UNDERJORDISKA MAGASIN 
I förslaget till dagvattenhantering har kassettmagasin (Figur 16) använts och det finns 

andra varianter som kan vara lika applicerbara, t ex underjordiska stenmagasin eller 

rörmagasin. Drift som krävs för underjordiska magasin är regelbundet avlägsnande av 

sediment samt regelbundna inspektioner. Magasinen kan utföras täta eller som 

perkolationsmagasin, dvs att dagvatten som fyller upp magasinet därefter kan 

perkolera ner i marken.  

Det är viktigt att magasinens in- och utlopp kontrolleras med jämna mellanrum för att 

säkerställa att det inte sker några igensättningar.  

 

Figur 16. Kassettmagasin. Bild från Norrköping vatten och avfalls hemsida 2018. 

10.2 MAKADAMDIKEN 
Ett makadamdike, se Figur 17,  kan fördröja, rena och avleda dagvatten från ett 

område. De kan utföras antingen täta eller med öppen botten beroende på markens 

beskaffenhet. Makadamdiken är en förhållandevis billig åtgärd i relation till nyttan. 

Reningseffekten är bäst på partikelbundna föroreningar. Effekten på lösta föroreningar 
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är begränsad. En dräneringsledning läggs i botten på diket som därefter kan kopplas 

till dagvattennätet. I anslutning till diket byggs ofta en kupolsilsbrunn som 

bräddningslösning vid häftiga regn.  

 

Figur 17. Exempelbild på ett makadamdike. (Foto: Dämningsverket 2018).  

Driften för ett makadamdike innebär främst ogräsrensning och allmän renhållning.  

10.3 DAGVATTENDAMM 
Dagvattendammar, se Figur 18, kan utformas antingen som torra eller våta. Generellt 

sett är de, över lång sikt, driftstabila anläggningar så länge de sköts och kontrolleras 

regelbundet. Bottensediment som ansamlas över tid behöver föras bort med jämna 

mellanrum. När sedimenten avlägsnas är det av stor vikt att de hanteras på ett säkert 

sätt så att de partikelbundna föroreningarna inte hamnar i marken igen.  

 

Figur 18. Dagvattendamm i Landskrona. (Foto: NSVA 2018) 
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En dagvattendamm kräver även regelbunden kontroll och rensning av både ut- och 

inlopp.  

11 ANSVARSFÖRDELNING 
Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och kommunal anläggning för dagvatten 

föreslås ske i den punkt i ledning som är strax före anslutning till kommunens ledning. 

Detta innebär att alla dagvattenanläggningar inom planområdet som är inom 

fastigheterna, utöver de kommunala ledningarna inom området, faller på 

fastighetsägarens ansvar. Denna metod innebär att kommunen följer de intentioner 

som finns beskrivna i vattentjänstlagen LAV 2006:412. Enligt Figur 15 hamnar således 

ansvarsgränsen där pilarna ansluter till rutan ”ledningsnät”, alternativt strax utanför 

fastigheten enligt regler för förbindelsepunkts placering enligt ovan nämnda VA-

lagstiftning. 

För att kommunen ska ansvara över dammen föreslås dammområdet som allmän 

platsmark.  

12 ÖVERSVÄMNING OCH EXTREMFLÖDEN 
Det finns goda förutsättningar att leda undan extremflöden från området utan att 

skador sker på ny- eller befintlig bebyggelse och dagvatten kommer att kunna flöda 

ytledes västerut precis som i dagsläget. Lastytan öster om Bo Ohlssons nya byggnad 

behöver dock höjdsättas med lutning norrut så att det inte finns risk för ansamling av 

vatten intill fasaden. Se Figur 19 för förslag på ytliga avrinningsvägar.  

 

Figur 19. Förslag på ytliga rinnvägar. 
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13 SLUTSATS OCH FORTSATT ARBETE 
Denna rapport ger ett första förslag till dagvattenhantering inom planområdet. Slutliga 

dagvattenåtgärder ska detaljprojekteras inför anläggningsskedet.  

Det finns goda möjligheter att både fördröja och rena dagvattnet inom 

utredningsområdet. Beräkningarna i avsnitt 9 visar att exploatering med den 

föreslagna dagvattenhanteringen kan ske utan negativ påverkan av vattenkvalitén i 

recipienten.  

Makadamdike valdes som reningsmetod i föroreningsberäkningarna eftersom denna 

metod har en relativt låg reningsgrad på vissa ämnen, men ändå är tillräckligt bra för 

att rena dagvattnet till en bättre nivå än i dagsläget. Vid framtida detaljprojektering 

finns det därmed möjlighet att välja exempelvis infiltrationsstråk istället för 

makadammagasin eftersom dessa har ett grönare inslag i miljön och dessutom ger 

bättre reningsgrad.  

Även gröna tak kan användas i vidare projekteringssteg, eftersom detta även minskar 

behovet av fördröjning. Det sker dock ett högre näringsläckage från gröna tak än 

vanliga tak. Dock bör det finnas utrymme i beräkningarna för att ta höjd för detta om 

gröna tak väljs i framtiden.  

Några modifikationer av det befintliga dagvattennätet bedöms behövas för att kunna 

implementera de olika föreslagna fördröjnings- och reningslösningarna. Vid framtida 

detaljprojektering är det dock viktigt att det befintliga dagvattennätet inspekteras och 

mäts in för att säkerställa att ledningarna är i gott skick.   

Vid framtida detaljprojektering av de tekniska lösningarna är det viktigt att 

framräknade flöden och fördröjningsvolymer inarbetas i utformningen.  

Val av dagvattenlösningar beror även på kvarvarande markföroreningar. Om det vid 

senare skede visar sig att det finns goda markförutsättningar, utan föroreningar, kan 

det finnas möjligheter att låta en del av dagvattnet infiltrera och perkolera ned till 

grundvattnet.  
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BILAGA 1 

Befintliga självfallsledningar, dagvatten 

 
Figuren visar befintliga självfallsledningar för dagvatten (gröna linjer) samt flödesriktning i ledningsnätet (röda pilar).  

N 

 

2 st parallella D500 betong 

Regleringsbrunn samt 

dammens in- och utlopp 

D1000 betong 

D300 betong 

D400 betong D600 Betong 

D600 Betong 

D300 betong 
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BILAGA 2 

Förslag till dagvattenhantering 

 

Figuren visar föreslagen dagvattenhantering med placering av fördröjningsmagasin samt makadamdiken.  Figuren visar även vilka hårdgjorda ytor som är anslutna till respektive fördröjningsmetod.  

N 

 

Nytt utlopp från 

dammen, D600 mm, 

VG +62.55 

Befintligt inlopp behålls 

Bef. 

Reglerbrunn 

flyttas söderut 

Ny dammlucka i 

brunn, 

skibordsnivå +64 

Ny placering av 

reglerbrunnen 

Bef. D600-ledning 

används som 

bypass 
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BILAGA 3 

Ritning av befintlig dagvattendamm 
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• Beräkningsutskrifter bifogas. 

 

Bakgrund 

Sweco har fått i uppdrag av Tomelilla kommun att genomföra en utredning rörande ett befintligt 

dagvattensystem i Tomelilla tätort. Utredningen omfattar avrinningsområdet med utlopp i 

bäcken vid Adelgatan/Byskillnadsgatan. Syftet med utredningen är dels att undersöka 

kapaciteten i befintligt dagvattensystem, dels att undersöka påverkan av nytt 

detaljplaneområde. Vid anslutning av det nya detaljplaneområdet finns en dagvattendamm som 

är en del av det befintliga systemet, undersökningen skulle även omfatta denna och utreda 

effekterna av en ombyggnad av dammens anslutning till dagvattensystemet.  
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Figur 1. Område som ingår i utredningen. 

Beräkning i datormodell 

Som hjälpmedel för att kunna studera dagvattensystemets funktion, dimensionering och 

kapacitetsutnyttjande samt för att kunna simulera åtgärdsalternativ har en hydraulisk 

datormodell (MIKE URBAN) byggts. Modellen avser att detaljerat beskriva ledningssystemet 

mellan Industrigatan och Byskillnadsgatan. Alla kommunala dagvattenledningar som ansluter till 

denna sträcka beskrivs i modellen. 
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Avgränsningar 

För avgränsning av området har en skiss erhållen av Tomelilla kommun använts och all 

information om ledningar och brunnar i systemet har hämtats från VA-banken. Modellen har 

byggts fram till utloppet i Välabäcken. Området omfattar ca 43,7 ha. 

Antaganden 

I VA-banken är höjderna på ledningarna angivna så att stalp i anslutna brunnar blir negativa 

(undantag finns). Detta har antagits vara felaktigt och den lägsta angivna höjden på ansluten 

ledning har använts som bottennivå i aktuell brunn. Undantag från detta har varit när stalpet i 

brunnen har överstigit 1 m, i dessa fall har anslutningshöjderna från VA-banken använts. 

På två ledningar i dagvattensystemet har ledningsdimensionerna som angivits i VA-banken 

antagits vara felaktiga. Dessa ledningar har tilldelats samma dimension som ledningarna 

närmast uppströms och nedströms. Om antagandet är felaktigt och dimensionerna från VA-

banken är korrekta innebär dessa ledningar kraftig strypning av dagvattenflödet. Ledningarna i 

fråga är belägna mellan 1: DNB1189 och DNB588 samt 2: DNB1168 och DNB1167. 

Avrinningsområden 

Avrinningsområdet är indelat i mindre delar. För industriområdet uppströms i systemet har 

fastigheterna till största delen tilldelats eget avrinningsområde. Undantag har gjorts om 

fastigheterna är mycket stora. Nedströms i systemet där området består mest av bostäder har 

några fastigheter tillsammans få utgöra ett avrinningsområde, uppdelningen har gjorts så att 

fastigheterna i största möjliga mån ska kopplas till rätt brunn i modellen. Alla gator har tilldelats 

egna avrinningsområden som delats upp för att anslutas till rätt brunn/leding.  

Initialt tilldelades alla avrinningsområden en avrinningsfaktor på 0,37 baserat på ytegenskaper 

och storlek av villatomterna nedströms i området. Därefter korrigerades avrinningsfaktorn för de 

avrinningsområden som var avvikande. För att bedöma hårdgörandegraden användes 

satellitbilder (hitta.se/Google maps). Gator med asfalt har tilldelats avrinningsfaktorn 0,8. De 

stora industritomterna uppströms och har tilldelats avrinningsfaktorer mellan ca 0,5 och 0,8 

beroende på markanvändning. Fastigheter och områden utan bebyggelse eller utan asfaltsytor 

har tilldelats avrinningsfaktorer mellan ca 0,10 och 0,25.   

Befintlig damm 

Detaljuppgifter om befintlig damm samt förslag till ombyggnad av damm är hämtade från 

dagvattenutredning ”Dagvattenutredning Detaljplan Scandområdet” upprättad 2018-06-21. 

Reglervolymen i den befintliga dammen anges till 2600 m3. Utredningen beskriver dammens 

teoretiska funktion som i korthet kan sammanfattas enligt följande: 

Reglerbrunn på huvudledningen nedströms magasinets in-/utloppsledning med strypt dimension 

Ø250 mm. Då öppningens kapacitet överskrids dämmer vattnet uppströms regleringen och fyller 

dammen genom inloppsledningen. Inloppsledningen fungerar även som utloppsledning då 

vattnets tryckhöjd i huvudledning är lägre än dammens vattenyta. Reglerbrunnen har en 

bräddkant med överfall vid +64,0 m till huvudledningen nedströms. Angiven högsta vattenyta i 
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dammen anges till +64,1 m och lägsta vattenyta +62,55 m, samma som inloppsledningens 

vattengång.  

Området uppströms dammen som ingår i denna utredning omfattar ca 28 ha. 

Modellberäkningar 

Befintligt system 

Regn med 10 års återkomsttid 

Då modellen belastas med ett regn med 10 års återkomsttid, 12 timmars CDS regn och 

klimatfaktor på 1,25 erhålls marköversvämning enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Visar översvämningsnivå över markyta vid ett CDS 10-årsregn med klimatfaktor på 1,25. 

För nedstigningsbrunnar med gul, orange och lila färg beräknas trycklinjen 
överstiga markytan. Systemets norra/uppströms del är hårt belastat av de stora 
industritomterna. Även nedströms visar modellen att ett flertal brunnar dämmer över markytan. 
Utloppet i Välabäcken antages vara fritt.  
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Figur 3 Flöden i huvudledning vid ett CDS 10 års regn, klimatfaktor 1,25. 

Figur 3 visar beräknat flöde i några punkter längs huvudledningsstråket. Max utflöde ifrån 
systemet uppgår till ca 950 l/s. Uppströms dammen är flödet samtidigt ca 750 l/s. Man kan 
notera att flödet i ledningen under del av regnet har flödesriktning mot dammen.  
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Figur 4. Profil som visar maximala beräknade trycklinjen (röd linje) vid ett CDS 10-årsregn med 
klimatfaktor på 1,25. 

Figur 4 visar beräknad dämningsprofil längs huvudledningen. Det framgår av profilen att det 
finns risk för marköversvämning längs flera ledningssträckor. Dagvattensystemet nedströms 
dammen når under regnets intensivaste del en dämningsnivå som får vattnet att strömma mot 
dammen (uppströms). Bräddkanten i reglerbrunnen överskrids från systemet nedströms. 
Vattennivån i dammen når en maxnivå på +64,15 m. Angiven högsta dämningsnivå för dammen 
är i dagvattenutredning +64,1 m.  

Man kan notera att dammen lokalt har en god sänkande effekt på dämningen i 
dagvattensystemet, även nedströms. 
Figur 5 visar vattennivå i befintlig damm samt flöde i närliggande ledningar. Man kan notera det 
negativa flödet nedströms reglerbrunnen samt att bräddning sker. Först nerifrån och sedan från 
uppströmshållet.  
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Figur 5. Graf över olika flöden vid ett 10-årsregn. 

Regn med 1 års återkomsttid 

Då systemet belastas med ett CDS regn med 1 års statistisk återkomsttid, klimatfaktor 1,25, 
erhålls dämningsprofil enligt Figur 6. Max utflöde ur systemet blir ca 650 l/s och maxnivå i 
dagvattendammen ca +63,1 m. Se bifogade diagramutskrifter i bilaga. 
Man kan notera att huvudledningens svaga lutning i Byskillnadsgatan längst nedströms har en 
bromsande effekt på vattnet. Beräkningarna visar inte några marköversvämningar med ett 1 års 
regn men vattnets trycklinje ligger på en hög nivå i stora delar av systemet.  
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Figur 6. Profil som visar maximala beräknade trycklinjen (röd linje) vid ett 1-årsregn med klimatfaktor på 
1,25. 

 

Utbyggnad enligt plan av Scanområdet 

Enligt dagvattenutredning för Scanområdet har det ca 4,8 ha stora området en 

avrinningskoefficient på 0,27. Exploatering av området kommer att höja denna till 0,58. Den 

ökade vattenmängden i samband med nederbörd kommer att omhändertas inom området i 

makadamdiken och andra typer av magasin. Utflödet till det allmänna dagvattensystemet skall 

vara oförändrat. Dagvattenutredningen tog även fram ett förslag till förändrad funktion för 

dagvattendammen. Enligt förslaget skall dammen behålla sitt nuvarande inflöde. Flödet i 

huvudledningen tvingas in i dammen genom att denna blockeras. Då dämningen uppströms 

blockeringen överstiger +64,0 m sker bräddning förbi dammen i befintlig huvudledning. 

Dammen skall vid mindre regn fungera som sedimentationsdamm. Ny utflödesledning byggs. 

På denna sätts flödesreglering med hål, ca Ø250 mm och överfall +64,0 m. Enligt förslaget skall 

befintlig inloppsledning till magasinet användas. Då dennas vattengång finns något över botten i 

reglerbrunnen kommer vatten, och sediment, troligen bli stående i huvudledningen uppströms 

inloppet. Problem med detta kan eventuellt undvikas om mindre öppning lämnas i vattengången 

mot förbiledningen. 
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Beräkning har gjorts med CDS 1 års regn för att studera mindre flöden och ett CDS 10 års regn 

för att studera dimensionerande förhållanden. 

Vid beräkning med 1 års regn höjs max trycklinje uppströms dammen med 0,2-0,3 m. Ungefär 

halvvägs mellan ledning och markyta. Nedströms dammen sjunker max trycklinje med ca 0,5 m. 

Se Figur 7.     

 

Figur 7. Profil som visar maximala beräknade trycklinjen (röd linje) vid ett 1-årsregn med klimatfaktor på 
1,25 efter ombyggnad av damm. 
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Vid beräkning med 10 års regn inträffar en dämning som liknar den i befintligt system, se Figur 
8 
 

 
Figur 8. Profil som visar maximala beräknade trycklinjen (röd linje) vid ett CDS 10-årsregn med 
klimatfaktor på 1,25 efter ombyggnad av dammen. 

 
Då magasinet kan fyllas på från två håll ökar maximal dämning i dammen till ca +64,2m  
 
Dämningens inverkan på marköversvämningar i hela avrinningsområdet blir identisk med 
befintligt system. 
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Figur 9 visar dämningsnivå i dammen och flöden i närliggande ledningar vid beräkning med 10 
års regn och damm enligt dagvattenutredning. 
 

 
Figur 9. Graf över olika flöden vid ett 10-årsregn, efter ombyggnad av dammen. 

Vi kan se att såväl in som utflöde ur dammen sker genom båda ledningarna och över båda 
bräddskärmarna på +64,0 m. 
 
Scenariot skulle kunna inträffa att aktuellt planområde ej skulle lyckas fördröja den extra 
mängden dagvatten. För att prova detta har avrinningsfaktorn för planområdet höjts till 0,58. 
Max vattennivå i dammen stiger till ca +64,3 m och marköversvämningarna uppströms dammen 
ökar. 
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Sammanfattning och åtgärder 

Dagvattensystemet skall klara ett dimensionerande regn med 10 års återkomsttid utan att 
dämning till markytan inträffar. Dagvattensystemet i föreliggande rapport har en bit kvar tills 
detta är uppfyllt. Förslagsvis kan man arbeta med många mindre åtgärder i hela 
avrinningsområdet. Vägen till målet går bla genom att få bort hårdgjorda ytor som är direkt 
anslutna till dagvattensystemet genom utkastare, leda avrinningsytor mot grönytor, ta bort 
kantstenar, skapa mindre och större magasin etc. Framförallt måste man vid nyexploateringar 
se till att direkt avrinning till dagvattensystem blir mindre. 
    
Befintlig damm och den föreslagna har god effekt på dagvattensystemets trycklinje lokalt. 
Längre upp och nedströms avtar effekten och nya åtgärder bör sökas.  

Kontroller bör även ske av de antaganden som nämns i detta PM. Om de ledningsdimensioner 
som förutsatts vara felaktiga överensstämmer med dimensionerna angivna i VA-banken bör 
dessa dimensioneras upp. 
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sepatr
Textruta
Tomelilla Dagvattensystem

sepatr
Textruta
Damm ombyggd enligt dagvattenutredningCDS 10 års regn, 25% klimatfaktorBeräknad trycklinje

sepatr
Pratbubbla
Markyta

sepatr
Pratbubbla
Max beräknad trycklinje

sepatr
Pratbubbla
Vg ledning

sepatr
Skrivmaskin
Reglerbrunn

sepatr
Skrivmaskin
Utlopp Adelg/Byskilln.g

sepatr
Pratbubbla
Vattnet strömmar upp mot Damm

sepatr
Pratbubbla
Bräddkant i reglerbrunn överskriden på nedströmssisdan, vatten in i damm via båda ledningarna över bräddkant +64 m
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[m3/s] CDS 10 år Åtgärd enligt dagvattenutredning, Flöde huvudledning Link Discharge
Link_103 (DNB1160 -> DNB567)  35.48
Link_87 (DNB528 -> DNB1169)  31.69
Link_123 (Magut1 -> DNB574)  5.22
Link_75 (DNB1206 -> DAS1706)  8.26

351

sepatr
Textruta
Tomelilla Dagvattensystem

sepatr
Pratbubbla
Utlopp Byskillnadsg

sepatr
Pratbubbla
Mot reglerbrunn, uppströms damm

sepatr
Pratbubbla
Mot Byskillnadsg vid jvg

sepatr
Pratbubbla
Östra Utfartsvägen, nedströms damm
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[m3/s]CDS 10 år Magasin enligt dagvattenutredning Node Water Level

DUM1

Link Discharge
Link_76 (DAS1706 -> DAG658)  16.34
Link_77 (DAG658 -> DUM1)  5.12
Link_124 (Reg2 -> Magut1)  5.00
Link_123 (Magut1 -> DNB574)  5.22
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sepatr
Textruta
Tomelilla Dagvattensystem

sepatr
Pratbubbla
Vattennivå i damm

sepatr
Pratbubbla
Flöde till damm genom inloppsledning

sepatr
Pratbubbla
Flöde ut från damm genom reglerbrunn

sepatr
Pratbubbla
Flöde till reglerbrunn mot damm uppifrån

sepatr
Pratbubbla
Flöde efter damm, (inkl bräddflöde regleringar)
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Tidplan Bo Ohlsson Tomelilla
2022-04-29

2029 2030 2031 2032 2033
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Detaljplan
Antagande
Laga kraft

Plankorsning (handelsområdet)
Plankorsning (väg 11)
Byggnation parkering slakteritomten Efter färdigställande av plankorsning handelsområdet (BO fråga)

Fastighetsreglering

Allmän platsmark och kompensationsåtgärder
GC Kan pågåg parallellt med
Norr om området (skyddade arter) byggnation av butik 
Naturområde

Vatten och avlopp
Skräddaregatan del 1
Skräddaregatan del 2
Rivning fyllning bef spillvattenledning

Bo Ohlsson
Parkering
Lager NÖ
1 - Entré in & utgång. Förbutik, restaurang och WC
2 - Utökad butiksyta
3 - Utökad butiksyta
4 - Utökad butiksyta
5 - Bygga ihop hallar
6 - Baksida+ skyddsrum tas bort

20282022 2023 2024 2025 2026 2027
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 163 Dnr KS 2020/168 

Detaljplan för Frigg 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till  
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för granskning samt 
besluta att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § 
miljöbalken. 

Ärendebeskrivning 
I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en 
strategisk miljöbedömning därför inte ska göras. 

 

Barnperspektivet 
Planen möjliggör för användningen bostad och centrum med närhet till skolor. 
Offentlig och kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till 
fots och med cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett 
socialt- och barnperspektiv. 

Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 

 

Miljöperspektivet 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan  

 

355



 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 163 forts. 

bebyggt och det är huvudsakligen användningen av fastigheten som detaljplanen 
syftar till att ändra. 

 

Uppföljning 
Att efter beslut av kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Frigg 2 på samråd. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för granskning samt 
besluta att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § 
miljöbalken. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planarkitekt, handlingsid: Ks 2022.2807. 

Planbeskrivning Frigg 2 Granskning 220905, handlingsid: Ks 2022.2803. 

Plankarta Frigg 2  Granskningshandling 20220905, handlingsid: Ks 2022.2804. 

Samrådsredogörelse  220905 Frigg 2, handlingsid: Ks 2022.2805. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-05-06, handlingsid: Ks 2022.2806. 

Tidigare behandling 
Ksau § 90/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för samråd. 

 

Ks § 74/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna detaljplan för Frigg 2 för samråd. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Granskningshandling 

2022-05-06 
 
 
 

 

Granskningshandling 

2022-05-06 
  

 
 

 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 
Detaljplan för 

Frigg 2 
Tomelilla kommun, Skåne län 
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag bebyggt med en huvudbyggnad och mindre 
komplementbyggnad. Tidigare har byggnaden använts som församlingshem. 

Planens styrande egenskaper 

Planområdet omfattar fastigheten Frigg 2 samt del av fastigheten Tomelilla 237:9. 
Byggnadens inom fastigheten planeras att ändras från användningen församlingshem 
till bostäder och centrum. 

Planens tänkbara effekter 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan 
bebyggt och det är huvudsakligen användningen av fastigheten som detaljplanen 
syftar till att ändra. 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 
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Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Kommunen avser att ta beslut, om huruvida genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan eller ej, efter samrådsskedet när alla berörda 
haft möjlighet att yttra sig i fråga. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

På
ve

rk
an

 

In
ge

n 
el

le
r l

ite
n 

på
ve

rk
an

 

Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  
Natura 2000-område  X  
Naturreservat (även förslag till)  X  
Ekologiskt känsliga områden  X  
Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X . 

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller   Möjlig påverkan vägbuller. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  
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Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter  X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten  X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X Detaljplanen bedöms inte påverka 
dagvattenhanteringen. 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  

 

U
nd

er
lä

tt
ar

 

M
ot

ve
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ar
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n 
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dr
in

g 

Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård   X  

Grundvatten av god kvalitet   X  

Myllrande våtmarker   X  
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Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  
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 Dnr: Ks 2020/168 
 

 

 
 
Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelse tillhörande ändring av detaljplan för Frigg 2, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Granskningshandling 
Upprättad 2022-09-05. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 13 juni till och med 1 
juli 2022. Remiss och kungörelse har skickats till alla som är förtecknade i 
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2022-03-17. 
Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset, på Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Lantmäteriet  2022-06-28  
• Trafikverket 2022-06-22 
• Skanova 2022-06-29 
• ÖKRAB 2022-07-13 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen 2022-06-20 
2. Ystad - Österlenregionens miljöförbund 2022-07-01 
3. Postnord  2022-06-17 

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

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
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1. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i 4 
kap. 33a§ PBL; eftersom den planerade bostadsbebyggelsen 
eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om 
bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och uteplats. Det behöver framgå 
vilka av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra 
bostad och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. 
Tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunen, möjlighet att i 
efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren är begränsade då 
frågan ska prövas i vid planläggningen. 
 
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande buller enligt 
ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 – 
11 §§ PBL. 
 

Kommentar: Detaljplanen kompletteras med bullerutredning inför      
granskningen. Bestämmelse om bullerskydd adderas till plankartan. 

 
 

2. Lantmäteriet har ingen erinran. 
 

 
3. Trafikverket har ingen erinran. 

 
 

 
4. Skanova har ingen erinran mot detaljplanen.  

Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörsinte/ påverkas inte av 
rubricerat förslag. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den par som initierar åtgärden även bekostar den. 

 
                            Kommentar: Noterat. 
 
 

5. Postnord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som 
ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord 
samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert 
och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
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Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 
Kontakta PostNord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 
 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen. 

 
Kommentar: Noterat. 

 
 

6. Ystad - Österlenregionens miljöförbund påpekar att Följande 
vägledningar och förordningar för buller ska följas: 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 samt förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Söder om 
planen ligger ICA kvantum, verksamheten genererar en hel del 
buller från lastning och lossning av varor. Lämpliga åtgärder bör 
vidtas för att minimera ljudet från verksamheten. 

 
                                 Kommentar: Noterat. 
 
 

7. ÖKRAB har inga invändningar mot planerna. Vi vill dock 
framföra att nybyggnation skall göras i enlighet med anvisningar i 
gällande renhållningsordning. 
      
        Kommentar: Noterat. 
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 
Planbestämmelse m2 adderas till plankartan och reglerar bullerskyddande 
åtgärder för fastigheten, genom att säkerställa ett bullerplank mot 
Västerleden. 

 
 

Planbeskrivning 
Kompletteras med bullutredning för rådande trafiksituation. 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 
 

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att samtliga synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunfullmäktige för granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
 
 
Henrik Lundblad  David Larsson   

Näringslivs- och exploateringschef Planarkitekt 

 Konsult Sigma Civil    
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Inledning 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning av miljöbedömning 
 Bullerutredning 

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel.  

Syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 300 m väster om stationen och 400 
meter nordväst om torget. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och 
Västerleden. 
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Frigg 2 inom rödstreckad markering (fig 1) 

Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Frigg 2 som uppgår till en 
area på ca 1000 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Frigg 2 är privatägd. Tomelilla 237:9 ägs av Tomelilla kommun. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplanen, S 91 vunnen laga kraft 3 april 1984. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen Samlingslokaler (C). Med 
C betecknat område får användas endast för samlingslokaler och därmed samhörigt 
ändamål. Inom området får även anordnas bostad för bevakning och tillsyn. Högsta 
antalet våningar är två. Punktprickad mark får icke bebyggas. 

 
Urklipp från gällande stadsplan (S 91), vunnen laga kraft 1984-05-03 (fig 2). 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2019 beskrivs att framtida 
bebyggelse inom centralorten ska vara lättillgänglig och erbjuda alla kommuninvånare 
och besökare möjlighet till olika centrumaktiviteter. Bebyggelse där bostäder, service 
och handel blandas, med närhet till en väl utbyggd gång- och cykelinfrastruktur, 
möjliggör en högre andel hållbara resor för samhällets invånare och besökare. 

I Översiktsplanen konstateras det att kommunen har en boendetäthet på samma nivå 
som rikssnittet, vilket är 2,1 personer per bostad. Med en planerad befolkningsökning 
på 1050 personer innebär det att cirka 500 bostadsenheter kommer behövas till år 
2025 under förutsättningen att boendetätheten kvarstår på samma nivå.  
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Det är även viktigt att vara medveten om att mindre kommuner som Tomelilla 
generellt inte kan bygga bostäder som är särskilt anpassade för en specifik målgrupp. 
Bostäder måste ha en generell utformning som minst följer samhällets normkrav vad 
gäller funktionalitet och användbarhet. 

Utifrån översiktsplanen bedöms detaljplanens syfte stämma väl överens med 
intentionerna för ÖP 2025. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”. 

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet. Planområdet är 
inringat med röd ring. 

Röd markering, q1 i kulturmiljöprogrammet innebär enligt 3 kap. 12 § rivningsförbud 
med exteriört skydd. Detta gäller de byggnader som idag har så välbevarade detaljer, 
som till exempel originalfönster, originalputs, verandor med snickarglädje, att de inte 
går att byta ut eller övertäckas. 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015–
2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsvariationer. Målet med planen är att 
undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika 
funktionsvariationer. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 
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Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Miljömål 2014–2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014–2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015–2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 (§ 183) att ge samhällsbyggnad i uppdrag att 
i nytt förslag till detaljplan pröva fastigheten Frigg 2 för bostäder, detaljhandel och 
kontor. 

Förutsättningar  

Byggnader 
Inom planområdet finns en huvudbyggnad samt en komplementbyggnad. 
Huvudbyggnaden är uppförd med fasader i rött tegel och taktäckning av svart 
takpapp. Huvudbyggnaden är placerad i vinkel med två mötande sadeltak. Entréer till 
byggnaden finns dels mot Rundelsgatan dels mot Västerleden. 

Byggnaden har tidigare inrymt församlingslokal åt Tomelillas Elimförsamling. 
Församlingen ansökte om bygglov 1930 för ”församlings- och bostadshus åt 
församlingen tillhörig tomt nr 2 i kvarteret Frigg” vilket bifölls av byggnadsnämnden 

(BN § 10/1930-04-11.  

 

Fasad mot nordost. Från bygglovsritningar 1930 fig(4). 
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Fasad mot sydost. Från bygglovsritningar 1930 fig (5). 

 
Förslag till planritning bygglovsritning 1939 fig (6) 
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Bild spröjsade fönster till hörsalens tambur. fig (7) 

 

 
Hörsalens spröjsade fönster (t.h) sett från nordost fig(8) 
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Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av fastigheten Frigg 2 samt del av Tomelilla 237:9. Planområdet 
är relativt flackt förutom en nergrävning mot källaren/källardörr på fastighetens 
södra sida finns, som skapar en nivåskillnad om 2 meter.  

Parker, lekplatser och strövområden 

Planområdet är beläget ca 800m respektive 1 km från Välabäckens naturreservat och 
Väladalens naturreservat. 

Till stadsparken med tillhörande lekplats är det ca 700 m från planområdet. 

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Förskola, skola och vård 

Grundskolan Kastanjeskolan och Byavångskolan finns inom gångavstånd och 
Vårdcentral ligger på andra sidan Västerleden strax norr om planområdet.  

Mataffär, apotek m.m. 

Mataffär ligger i direkt anslutning till planområdet. Apotek samt annan service finns 
vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 meter från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet gränsar till Västerleden i väster och Rundelsgatan i öster. Utfart från 
fastigheten ska ske via Rundelsgatan. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 300 meter från stationsområdet där det finns buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgänglig till fots, med cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, som 
expressbuss till och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens 
regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och 
Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda.  

Parkering och utfart  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon.  
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Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

Utfart från fastigheten är begränsat till Rundelsgatan i öster. I detaljplanen råder 
utfartsförbud mot Västerleden. 

Störningar  

Trafikbuller 

Beräkning av ekvivalentnivån och maxnivån har gjorts utifrån årsdygnstrafiken för 
2022 respektive prognosen för 2040 och redovisas i Tabell 3. Beräkningarna har 
gjorts med programmet Buller Väg II som tillhandahålls av Trivector. 
Utgångspunkten för beräkningarna har varit den punkt av byggnaden som ligger 
närmast vägen, vilket är det norra hörnet på byggnaden. 

 

Tabell 1. Bullernivåer vid fasad för den punkt av byggnaden som ligger närmast 
vägen. 

År Ekvivalent 
ljudnivå (dBA) 

Maximal ljudnivå 
(dBA) 

2022 60 79 

2040 61 79 

 

Då ytan mellan det norra hörnet och vägen är stensatt har det i beräkningarna 
antagits en hård marktyp mellan väg och fasad. Beräkningar har även gjorts med 
förutsättningen att det i stället skulle vara mjuk mark men det påverkar inte 
ljudnivåerna. Kontroll har även gjorts för mottagningspunkt högre upp i byggnaden 
vid en eventuell övervåning vilken visat på samma ljudnivåer som på bottenplan.  

 

För 2022 överskrids inte riktvärdena för fasad men en uteplats skulle inte vara möjlig 
att placera i riktning mot vägen utan bullerdämpande åtgärd. Till 2040 förväntas 
trafiknivån öka så pass att den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet. 
Riktvärdet överskrids först efter 5 300 fordon/dygn och prognosen bygger på 
Trafikverkets prognos vilken inte nödvändigtvis behöver bli verklighet.  

 

Att riktvärdet överskrids behöver inte vara ett problem beroende på hur 
bostadsrummen placeras eller ifall centrumverksamhet blir aktuellt i denna del av 
byggnaden. Det är också möjligt att hantera ljudnivån med en enklare bullerskärm. 
En kontroll i beräkningsprogrammet visar att en skärm med 1 meters höjd intill 
vägen skulle räcka för att riktvärdena inte ska överskridas till 2040. Avståndet till 
vägen påverkar också bullernivån och gränsen för att riktvärdet överskrids 2040 
ligger 14 meter från vägmitt.   

 

Det föreslås därför att det ska byggas en bullerskärm mot vägen, med en lägsta höjd 
av 1 meter. För att förhindra störande buller inne i bostaden. Bullerskärmen kan med 
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fördel inkorporeras i ett staket för att höja dess estetiska kvalitet och minska visuell 
påverkan. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt system för 
omhändertagande av dagvatten. De befintliga ledningarna anses ha tillräckliga 
dimensioner för att klara rådande omständigheter. Kommunen kommer således 
ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att fastighetsägare ska 
omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett genomförande av den 
nya planen. 

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter. 

Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Detaljplanen ändrar användningen för fastigheten till bostäder och centrum. 
Planändringen möjliggör att nyttja fastigheten för bostadsändamål och/eller nyttja 
fastigheten för användning centrum.  

Med användningen Bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen 
ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och 
liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget 
är för stort. 

Med användningen Centrum avses all sådan verksamhet som behöver ligga centralt 
eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Centrum är en 
samlingsanvändning som är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en 
blandning av verksamheter. I Centrum ingår en rad olika verksamheter som också 
kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till exempel butiker, restauranger, 
kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, smådjursklinik, 
hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa 
ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och 
lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. 
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Teknisk försörjning  

El 

Planområdet förses med el från befintlig servis placerad i Rundelsgatan. 

Gator och trafik 

Utfart  

Utfart till området begränsas till Rundelsgatan. Utfartsförbud mot Västerleden läggs i 
plankartan. Dels på grund av trafikintensitet, dels på grund av planområdets läge i en 
flack och skymd kurva. För att möjliggöra bestämmelsen utfartsförbud har en mindre 
del av Västerleden planlagts som gata. Detta på grund av plantekniska skäl, för att 
planbestämmelsen inte ska påverka område som inte innefattas av 
detaljplaneområdet. 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet 

 

ANVÄNDNING ALLMÄN PLATSMARK 

       Gata  

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Marken får endast förses med trappa och ramp till 
huvudentré samt altan som ej får vara högre än 
huvudbyggnadens sockel.  
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

B 

C 
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• h2 Högsta totalhöjd är 4 meter 

• h2 Högsta totalhöjd 10 meter 

Planbestämmelserna h är tänkta att bevara bebyggelsens nuvarande volymer. 

• r1 Byggnaden får inte rivas. 
• q1 Byggnadens tegelfasad ska bevaras 

• q2 Spröjsade fönster till hörsalen och hörsalens tambur ska bevaras 

• f2 Taktäckning ska utföras med svart takpapp eller rött tegel 
 

• m1 Mot Västerleden ska en bullerskärm placeras. Minsta höjd för                  

             bullerskärmen ska vara 1 m och löpa längs med hela fastighetens                
             långsida mot vägen. 

 

Utformningsbestämmelserna och bevarandebestämmelserna syftar till att bibehålla 
byggnadens ursprungliga uttryck. Om det inte går att bevara originalfönsterna till 
hörsalen kan det behöva göras en reproduktion som så långt som möjligt ska 
efterlikna de befintliga fönsterna. Detta behöver då göras i samråd med kommunens 
bebyggelseantikvarie (eller likvärdig kompetens).  

Utfart 

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 § och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Kommunen är huvudman för allmän plats 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen bedömer 
att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 
Inga betydande miljökonsekvenser har bedömts uppstå i och med planförslaget.  

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
föranvändningen bostad och centrum med närhet till skolor. Offentlig och 
kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till fots och med 
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cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett socialt 
perspektiv.  

Fastighetskonsekvenser 
Detaljplanen bedöms inte innebära några fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd Augusti 2022 

Granskning November 2022 

Antagande Januari 2023 

Laga kraft Februari 2023 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Framtagande av detaljplanehandlingarn – Sigma Civil AB 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 
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Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 

Medverkande tjänstemän 

 

 
David Larsson   Henrik Lundblad  
Planarkitekt   Näringslivschef 
Sigma Civil AB    
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Terese Bruhn  
Titel: Planarkitekt 
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2020/168 
 
Datum 6 oktober 2022 

 

Detaljplan för Frigg 2-Granskning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
detaljplan för Frigg 2 för granskning samt besluta att detaljplanen inte har betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kap. 7 § miljöbalken. 

 

Ärendebeskrivning 
I gällande stadsplan Frigg Mfl (Västerleden) september 1984, är fastigheten Frigg 2 
utpekad som mark för samlingslokal. På fastigheten finns en huvudbyggnad som 
använts till församlingslokal. Fastighetsägaren har lämnat in begäran om planbesked 
för att ändra detaljplan och möjliggöra för bostäder och handel. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och 
centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte.  

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en 
strategisk miljöbedömning därför inte ska göras.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Framtagande av detaljplan, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren/exploatören 

 

Barnperspektivet 
Planen möjliggör för användningen bostad och centrum med närhet till skolor. 
Offentlig och kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är tillgängligt till 
fots och med cykel. Korta avstånd till service från planområdet är positivt utifrån ett 
socialt- och barnperspektiv. 

Artiklar i barnkonventionen som berörs av planförslaget är nr: 6, 27 och 31. 

 

Miljöperspektivet 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte ge några större effekter utifrån de 
befintliga förutsättningar och dagens ianspråktagande av området. Området är redan 
bebyggt och det är huvudsakligen användningen av fastigheten som detaljplanen 
syftar till att ändra. 

 

Uppföljning 
Att efter beslut av kommunstyrelsen ställa ut detaljplan för Frigg 2 på samråd. 

 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 

Granskningshandling- Planbeskrivning- Frigg 2- 2022-09-05 

Granskningshandling- Plankarta- Frigg 2- 2022-09-05 

Granskningshandling- Samrådsredogörelse- 2022-09-05 

Granskningshandling- Undersökning om betydande miljöpåverkan- 2022-05-06 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Terese Bruhn 
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Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till:  

 

Henrik Lundblad, Näringslivs-och exploateringschef 

Terese Bruhn, Planarkitekt 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 164 Dnr KS 2013/148 

Ansökan om planändring, Laxen 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv. Laxen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Den 1 september 2021 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. 

Granskningstiden var från 13 september till och med den 27 september 2021. 

Den 31 augusti 2022, §89, antog Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun ny 
detaljplan för kvarteret Laxen.  

Länsstyrelsen har den 23 september 2022, 404-29775-2022, funnit skäl att överpröva 
aktuell detaljplan med anledning av att en bebyggelse kan antas bli olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt till 
risken för olyckor. Länsstyrelsen ser att en bebyggelse blir olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt risk för 
olyckor på en viss del av planområdet. 

Den 5 oktober 2022 begärde Tomelilla kommun att Länsstyrelsen upphäver hela 
detaljplanen då kommunen avser att justera planförslaget och besluta om den på nytt 
i sin helhet. 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 164 forts. 

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel som respektive fastighet utgör av det totala 
planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder 
inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel övriga 
fastigheters yta utgör och tar i stället ut avgift genom planavgift i kommande bygglov 
på dessa fastigheter.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 

 

Barnperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka barnperspektivet negativt. 

 

Miljöperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka kommunens miljömål negativt. 

 

Uppföljning 
Efter beslut i kommunstyrelsen antas ny detaljplan för kv Laxen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planarkitekt Terese Bruhn, handlingsid: Ks 2022.2807. 

Antagandehandling Planbeskrivning Kv. Laxen-2022-10-07, handlingsid: Ks 
2022.2808. 

Antagande- Plankarta-Laxen-2022-10-07, handlingsid: Ks 2022.2809. 

Antagandehandling Granskningsutlåtande Kv.Laxen-2022-10-07, handlingsid: Ks 
2022.2810. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 164 forts. 

Antagandehandling Undersökning-Kv. Laxen-2022-10-07, handlingsid: Ks 
2022.2811. 

Antagandehandling - Samrådsredogörelse-Kv. Laxen 2022-10-07, handlingsid: Ks 
2022.2812. 

 

Tidigare behandling 
Ksau § 127/2022. 

Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen. 

 

Ks § 89/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Terese Bruhn  
Titel: Planarkitekt 
E-post: terese.bruhn@tomelilla.se 
Telefon: AnsvarigTlfn 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2013/148 
 
Datum 7 oktober 2022 

 

Antagande-Kvarteret Laxen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny detaljplan för kv Laxen 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Den 1 september 2021 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. 

Granskningstiden var från 13 september till och med den 27 september 2021. 

Den 31 augusti 2022, §89, antog Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun ny 
detaljplan för kvarteret Laxen.  

Länsstyrelsen har den 23 september 2022, 404-29775-2022, funnit skäl att överpröva 
aktuell detaljplan med anledning av att en bebyggelse kan antas bli olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt till 
risken för olyckor. Länsstyrelsen ser att en bebyggelse blir olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt risk för 
olyckor på en viss del av planområdet. 

Den 5 oktober 2022 begärde Tomelilla kommun att Länsstyrelsen upphäver hela 
detaljplanen då kommunen avser att justera planförslaget och besluta om den på nytt 
i sin helhet. 
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Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel som respektive fastighet utgör av det totala 
planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder 
inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel övriga 
fastigheters yta utgör och tar i stället ut avgift genom planavgift i kommande bygglov 
på dessa fastigheter.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 

 

 

Barnperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka barnperspektivet negativt. 

 

Miljöperspektivet 
Planförslaget bedöms inte påverka kommunens miljömål negativt. 

 

Uppföljning 
Efter beslut i kommunstyrelsen antas ny detaljplan för kv Laxen.  
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Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 

Antagandehandling-Plankarta-kv Laxen-2022-10-07 

Antagandehandling- Planbeskrivning- kv Laxen-2022-10-07 

Antagandehandling- Granskningsutlåtande- kv laxen- 2022-10-07 

Antagandehandling-Undersökning- kv Laxen- 2022-10-07 

Antagandehandling-Samrådsredogörelse- kv Laxen- 2022-10-07 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Terese Bruhn 

Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till:  

 

Terese Bruhn, Planarkitekt 

Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef 

Åsa Jonasson, Tf Bygglovschef 
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Dnr: Ks 2013/148 
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Planbeskrivning 

 

Detaljplan för 

Kvarteret Laxen 

(Laxen 6,7,8,9 och 10) 

Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 

Antagandehandling 
2022-10-07 
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Här är vi nu 

 

Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 

Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande.  

Standardförfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
 Planbeskrivning (denna handling) 
 Samrådsredogörelse 2022-08 05 
 Granskningsutlåtande 2022-08-05 
 Undersökning av Miljöpåverkan 2022- 08- 05 

 

Övriga handlingar  

 Grundkarta 2022-07-01 
 Fastighetsförteckning 2022-08-05 
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Buller- och vibrationsutredning, WSP 2021-05-06 
 Markundersökningsrapport, SPIMFAB SPI Miljösaneringsfond, Laxen 8 och 

Tomelilla 237:78, Ramböll Malmö 2011-12-05  
 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontoret, Tomelilla 
kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen, i ett läge nära 
stationen och centrum, genom att planlägga hela planområdet för bostads- och 
centrumändamål. De kulturvärden som finns i kvarteret ska samtidigt värnas. 
Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet.  
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Kommunala beslut  

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan. 

Samråd  

Den 26 februari 2020 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. 
Samrådstiden var från 16 april till och med 21 maj 2020. 

Granskning  

Den 1 september 2021 godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för granskning. 

Granskningstiden var från 13 september till och med den 27 september 2021. 

Antagande 

Den 31 augusti 2022, §89, antog Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun ny 
detaljplan för kvarteret Laxen.  

Länsstyrelsen har den 23 september 2022 404-29775-2022, funnit skäl att överpröva 
aktuell detaljplan med anledning av att en bebyggelse kan antas bli olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt till 
risken för olyckor. Länsstyrelsen ser att en bebyggelse blir olämplig eller ett 
byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet samt risk för 
olyckor på en viss del av planområdet. 

Den 5 oktober 2022 begärde Tomelilla kommun att Länsstyrelsen upphäver hela 
detaljplanen då kommunen avser att justera planförslaget och besluta om den på nytt 
i sin helhet.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort cirka 100 m norr om Torget och cirka 
25 m öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett 
grönområde ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra 
sida löper järnvägen, Österlenbanan som en barriär.  Norr om planområdet intill 
riksväg 11 ligger en pendlarparkering. Norregatan och Byskillnadsgatan avgränsar 
planområdet mot bostadsområdet i norr och öster.  

 

396



Antagandehandling 
Dp 177 

 

6(25) 
 

 
Den blå markeringen visar planområdet. 

Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en sammanlagd area 
på cirka 8 800 m2. Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Gällande planer 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Byggnaderna får vara två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är prickmark som inte får bebyggas eller 
korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus. 

Kvarteret omges av gatumark på alla sidor men mot järnvägen finns en remsa med 
parkmark som förhindrar utfarter från kvarteret till gatumarken intill järnvägen. 

Planområdet omfattas även av tomtindelning av Kv. Laxen laga kraft 1940-04-24, akt 
11-TOM-58, för fastigheterna Laxen 6 - 9. 
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. Tomtindelning Kv 
Laxen, laga kraft 1940-04-24. 

 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 antagen 2019 finns inte planområdet utpekat för 
något särskilt ändamål utan är en del av befintlig tätort med blandad bebyggelse. 

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid upprättande 
av nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
bra boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läget gör att området 
stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen.  

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.  
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• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005 och utgöras 
av minst 80 procent förnybar energi.  

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och 
andelen resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala 
antalet resor i Skåne.  

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre 
än år 2010.  

Åtgärder för miljömålen 2015 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015 - 2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex olika 
utmaningar. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Tomelilla”.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Flera byggnader inom planområdet och i dess närhet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön färg 
omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav på 
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varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. Byggnader 
markerade med röd färg omfattas av rivningsförbud med exteriört skydd enligt 3 kap. 
12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är utpekade som 
historiskt betydelsefulla men är inte välbevarade i alla detaljer eller originaldelar samt 
omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § plan och bygglagen. Rosa 
markering gäller även byggnader vars fasader blivit inklädda men som är möjliga att 
återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintresse järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan som är klassad som riksintresse och ska 
beaktas under planarbetet. Planområdet ligger närmare än 30 meter från spårmitt 
vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår i framtida riksintresse för Simrishamnsbanan. 
Planförslaget bedöms inte inverka på riksintresset.  

Förutsättningar  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Tinas Bullen och Bönan har sina lokaler i 
byggnaden utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostadslägenheter. 
Byggnaderna är klassad som historiskt värdefulla enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. Huset är av typisk funkisstil med gula fasader och gårdshus.  

Bio Rio är riksbekant för att Hasse och Tage hade premiär för flera av sina filmer 
här. 
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

 

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   

Laxen 7 

Laxen 7 består av ett större bostadshus med till hörande garagebyggnad. Byggnaden 
utmed Norregatan är tre våningar med bostäder i de två övre planen och i markplan 
ligger ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del 
upptas av ett antal parkeringsplatser samt en större garagebyggnad. 
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Laxen 8 

På Laxen 8 ligger ett trevånings funkishus med bostäder i två våningar med 8 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering i 
kulturmiljöprogrammet. 

 

Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 

Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del. Byggnaden är skyddad enligt 
kulturmiljöprogrammet med rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har 
orginalputs med ornament i övervåningen med ursprungliga fönster och dörrar. I 
skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur mot Norregatan i sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  
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Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 

kulturmiljöprogrammet.  

 

 
Laxen 9. Hög putsad trädgårdsmur, skyddad enligt kulturmiljöprogrammet. 

Laxen 10 

Företaget Dialect har verksamhet inom fastigheten med byggnader bestående av 
butik, lagerlokaler och garage.  
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Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Samtliga fastigheter har hårdgjorda innegårdar med asfalt och grus. Mindre 
gräsmattor, 4 större träd och buskage mot järnvägen utgör planområdets samlade 
vegetation. Vegetationen ligger på fastigheter i privat ägo. 

Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots 
och med cykel.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 100 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. En större livsmedelsbutik ligger cirka 
100 meter norr om planområdet. Kommersiellt utbud finns genom handel, biograf 
och café inom planområdet.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan med årskurs 1 - 6 ligger 
cirka 400 meter söder om planområdet och cirka 550 meter väster om planområdet 
ligger Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till Kastanjeskolan finns 
sporthall, badhus, tennisbana och fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning 
ligger inom en radie på 400 meter från området. En privat tandläkarmottagning 
driver verksamhet inom fastigheten Laxen 9. 
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet ligger intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Från stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, 
som expressbuss till Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar 
mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har 
avgångar från Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet 
bedöms därför vara goda. 

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större pendlarparkering som är i kommunal 
ägo. Det finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet. 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar. Norregatan är 
belagd med smågatsten vilket kan sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för 
trafikanter och fotgängare kring planområdet. 

Utredningar och eventuella behov av åtgärder 

Trafikbuller- och vibrationsutredning  

WSP (2021) har på uppdrag av Tomelilla kommun utfört en trafikbuller- och 
vibrationsutredning för att se hur befintlig och kommande bebyggelse kan påverkas 
av planområdets järnvägsnära läge.  

Sammanfattande resultat från utredningen visar att det inom kvarteret beräknas att 
trafikbullernivåer uppfyller riktvärden enligt trafikbullerförordningen, både i 
beräkningssituation nuläge och prognosår 2040. Högre byggnadshöjd och fler 
våningsplan bedöms inte utgöra ett problem ur trafikbullersynpunkt. Befintlig 
innergård behövs för att innehålla riktvärde för uteplatser. Mätning av 
komfortvibrationer tyder på att det kan finnas problem med komfortvibrationer i 
bostadshusen, men att de inte härrör från spårtrafiken. Anledningen till de höga 
vibrationsnivåerna på vindsbjälklaget beror troligtvis på ett för vekt bjälklag och vid 
en ombyggnad/tillbyggnad bör ett styvare bjälklag installeras. Bjälklag vid 
ombyggnation och tillbyggnad bör dimensioneras för att ta hänsyn till uppmätta 
vibrationsnivåer för att minska risken för framtida störningar. 

Vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om befintliga byggnader byggs på. 
En planbestämmelse om att en vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad läggs till planen. För att visa på planområdets lämplighet för 
bostäder läggs en allmänbestämmelse gällande att nybyggnad eller påbyggnad ska 
uppföras så Trafikverkets gällande riktvärde för vibrationer inte överskrids.  
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Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

Brandskyddslaget har på uppdrag av Tomelilla kommun genomfört en riskutredning 
med syfte att undersöka lämpligheten med det nya planförslaget genom att utvärdera 
vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms inte påverka risknivån inom området. Genom att 
behålla det bebyggelsefria område på 25 meter från järnvägen som finns idag, 
bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara beaktade. Detta frångår 
Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter avlutad riskbedömning 
anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på grund av den låga 
hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet.  
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Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  

För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  

Markföroreningar 

Laxen 10  

Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

Laxen 8  

Ramböll Sverige AB i Malmö har 2011 på uppdrag av SPIMFAB utfört 
markundersökning på fastigheterna Laxen 8 och Tomelilla 237:78 eftersom det på 
fastigheten tidigare funnits en bensinstation. I rapporten bedöms att det inte 
föreligger behov av efterbehandlingsåtgärder inom berörda fastigheter. Inga 
indikationer på förhöjda föroreningshalter har påträffats varken vid fältbesök eller 
fältmätningar. 

I övrigt finns inte några anmärkningar om markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricks- och spillvatten 
samt dagvatten.  

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Opto- och telekabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Inom planområdet har Skanova kabelanläggningar.  
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Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  

Planförslag 

Bebyggelse 

Planförslaget syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom kvarteret 
samtidigt som viss förtätning tillåts. För att göra planförslaget förenligt med gällande 
detaljplan planläggs kommunal mark med park och gata i planområdets norra hörn i 
likhet med angörande yta. 

Användningen bostäder och centrumverksamhet tillåts inom hela kvarteret och 
högsta tillåtna nockhöjd ändras till 15 m vilket innebär att vind kan inredas alternativt 
att husen kan byggas på. Ökad byggrätt ger möjlighet att sluta kvarteret och skapa 
tätare bebyggelse i ett centralt och kollektivtrafiknära läge.  

På fastigheterna Laxen 6 och 8 ligger funkishus med indragen tredje våning. Med 
dem som utgångspunkt föreskrivs att våningsplan över 6,5 meter, över gatan, ska 
dras in minst 1,4 meter från kvartersgräns runt hela kvarteret. Detta stämmer väl in 
med kulturmiljön och hindrar att gaturummen upplevs som för trånga. 

Kulturmiljövärdet består av byggnader från tidigare epoker som är bevarade i olika 
grad vad gäller fasad, puts och originaldelar och får därför inte rivas. Byggnader inom 
Laxen 6 och 9 är tidstypiska och bevarade i vissa delar. Om- eller tillbyggnad av dessa 
byggnader ska ske med hänsyn till befintliga värden. 

Kvarteret är tätt bebyggt. Det ska finnas plats för parkering och utevistelse mellan 
husen. Det är viktigt med grönska för dagvattenhantering, trivsel och lokalklimat.  

Dagvatten bör fördröjas inom planområdet genom att vegetation, öppen 
markbeläggning och gröna tak anläggs där det är möjligt i syfte att fördröja och rena 
vattnet. Det skapar dessutom trevligare gårdar och tillför ekosystemtjänster.  

Närheten till järnvägen innebär att vissa hänsyn måste tas. I planen markeras marken 
närmre järnvägen än 30 meter som prickmark. Därmed kan bebyggelse inte uppföras 
inom detta område. 

Inom 70 meter från järnvägen ska bostads- och centrumbebyggelse ska byggnaderna 
utföras med minst en utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen och 
friskluftsintag ska placeras vända bort från järnvägen alternativt på tak.  

Gator och trafik  

Trafik  

Ny detaljplan förväntas leda till en mycket begränsad ökning av trafiken till följd av 
större byggrätter som möjliggör för nya bostäder och utökad verksamhet  
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Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, Laxen 10 har även 
utfart mot Byskillnadsgatan.  

Utfartsförbud gäller längs planområdesgränsen mot järnvägen eftersom där är 
parkmark i gällande plan. Det möjliggör exempelvis uteserveringar till planerad 
centrumanvändning. Utfarterna mot Norregatan bevaras genom att ytorna inte får 
bebyggas vilket regleras med så kallad prickmark. 

Parkering 

Parkering ska lösas inom den egna fastigheten. 

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution med kapacitet för att tillgodose 
behovet av el inom planområdet.  
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Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelser införs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV ALLMÄNPLATSMARK 

Park  

Användning park avser område för grönområde som helt eller delvis är anlagda och 
kräver skötsel så som anlagda parker i stadsmiljö eller grönområde inom 
bostadsområde.  

Gata  

Användning gata är allmänplats som är avsedd för fordonstrafik samt gång-och 
cykeltrafik. Inom användningen ingår även komplement som behövs för vägens 
funktion så som trottoar, laddstolpar och gatuparkering.  

Park (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

Gata (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Bestämmelse för Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. I 
bestämmelsen ingår även bostadskomplement som kan ligga inom eller i anslutning 
till bostaden exempelvis garage, tvättstuga eller miljöhus till flerbostadshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Bostäder och centrum (PBL 4 kap 5 § 3) 

 

BC 

PARK 

GATA 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används för att reglerar var och 
hur bebyggelse får uppföras. I förslaget till ny detaljplan används prickmark för att 
styra byggrätten vid infarterna inom fastigheterna.  

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 §1, 16 § 1) 

 

Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Högsta nockhöjd på 15 meter och minsta tillåtna takvinkel på 30 grader reglerar 
höjden på byggnaderna inom planområdet.  

Högsta nockhöjd är 15 meter. (PBL 4 kap. 11 §1, 16 § 
1) 

 

 

Mista tillåtna takvinkel är 30 grader. (PBL 4 kap. 11 § 
punkt 1, 16 § punkt 1) 

 

Utformning  

Balkonger får inte uppföras över allmänplatsmark. (4 kap 16 § 1) 

 

Våningsplan över 6,5 meter över mark ska dras in 
minst 1,4 meter från gatuliv. (4 kap 16 § 1) 

Utförande  

För att visa på markens lämplighets för bostäder läggs en allmän bestämmelse till 
plankartan gällande att nybyggnad eller påbyggnad ska uppföras så Trafikverkets 
gällande riktvärde för vibrationer inte överskrids.  

 

Källarförbud  

Dagvattenproblem finns inom Tomelilla tätort vilket gör att källare inte får byggas. 

(4 kap 16 § 1) 

15 

30 

f1 
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Källare får inte finnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill järnvägen vilket medför restriktioner kring lämplig 
användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd riskanalys 
gällande farligt gods på järnväg införs en bestämmelse angående friskluftsintag och 
utrymningsvägar.  

 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg. Byggnader ska utföras med minst en 
utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. (4 
kap 16 § 1) 

 

Bevarande av kulturvärde 

Byggnader och stenmur inom Laxen 9 ska enligt kommunens kulturmiljöprogram 
bevaras med rivningsförbud med exteriört skydd. Detta eftersom byggnaden idag har 
så välbevarade detaljer som originalfönster och orginalputs.  

Befintliga byggnader och stenmur mot Norregatan ska 
bevaras. (4 kap 16 § 3) 

Varsamhet 

Biografbyggnad i funktionalistisk stil med fasader i gult tegel och gårdshuset inom 
Laxen 6 är den äldsta bevarade byggnaden i Tomelilla. Byggnaderna ska enligt 
kommunens kulturmiljöprogram bevaras genom rivningsförbud och stomskydd då 
byggnaderna har stor historisk betydelse även om de är utan välbevarade detaljer eller 
originaldelar.  

 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller volym, fasad 
och originaldelar ska bibehållas. (4 kap 16 § 2) 

Byggnadsverkens karaktärsdrag vad gäller fasad och 
originaldelar ska bibehållas.  (4 kap 16 § 2) 

Skydd mot störningar 

Utifrån rekommendationer i genomförd vibrations- och bullerutredning införs en 
skyddsbestämmelse eftersom vibrationer från järnvägen kan påverka bostäder om 
befintliga byggnader byggs på. 

 

b1  

b2 

q1 

k1 

k2 

412



Antagandehandling 
Dp 177 

 

22(25) 
 

Vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får 
överskridas i bostad (4 kap 16 § 1) 

 

Vid nybyggnation ska bebyggelse utformas så att 
gällande riktvärden för trafikbuller uppfylls både vid 
fasad och uteplats. (4 kap 16 § 1) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen fått laga kraft. 
(PBL 4 kap 21 §) 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga el, opto- och fjärrvärmeledningar skyddas och är 
tillgängliga läggs ett u-område kring ledningarna. 

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar. (4 kap 16 § 2) 

Bestämmelse för upphävande av tomtindelning 

Konsekvenser 

Undersökning av miljöpåverkan 

Sammanfattningsvis bedöms planens möjliga konsekvenser vara den nya 
bebyggelsens inverkan på befintlig och kringliggande bebyggelse och dess 
kulturvärden. Planområdet är idag bebyggt och innehåller handel och bostäder vilket 
gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra tänkbara 
konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för utbyggnad av 
befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet med fler 
människor i rörelse i och kring planområdet.  

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 

Riskutredning  

Tomelilla kommun bedömer att planförslaget uppfyller riskutredningens slutsatser 
och rekommendationer enligt ovan kring restriktioner och byggnadstekniska 

u1 

m1 

m2 
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åtgärder, avseende utrymningsvägar och ventilation, uppfyller de krav som ska ställas 
utifrån eventuell framtida trafik med farligt gods. Avstånd för ny bebyggelse inom 
planområdet har satts till 30 meter från spårmitt, befintlig bebyggelse tillåts utvecklas 
med stöd av riskutredningen som skriver att läget intill stationen med de låga 
hastigheter som förekommer där gör att 25 m är rimligt. 

Sociala konsekvenser 

Planförslaget möjliggör förtätning med nya bostäder samt utvecklingen av 
arbetsplatser och service i ett stationsnära läge. Här finns goda pendlingsmöjligheter 
vilket underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla och skapa 
viktiga sociala kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka 
Tomelillas attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till en förtätning och utökar möjligheterna att bedriva 
verksamhet av typen restauranger och handel samt att komplettera med fler bostäder. 
En konsekvens är att hela bottenvåningen kommer att kunna fyllas med 
verksamheter. I dagsläget bor det väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. 
Barnfamiljerna bosätter sig hellre så att skolvägarna blir korta och så man får tillgång 
till trädgård för barnens utevistelse. I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla 
finns värdefulla parkområden och lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad 
exploatering i anslutning till kollektivtrafiknoder är främst intressant därför att det 
ökar tillgången till arbetsmarknad, utbildning och nöjen som kan nås via 
kollektivtrafiken. I en avvägning mellan möjligheterna att bygga för tät befolkning 
och verksamheter i anslutning till kollektivtrafiknoderna eller bygga glest och frigöra 
mark som är lämplig för små barns utevistelse har kommunen här valt att prioritera 
förtätning på bekostnad av gröna utemiljöer. Barn erbjuds istället möjlighet att i 
vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra vuxna och barn i 
miljöer där man äter och handlar. Detta gör inte att brist på gröna utemiljöer i 
kvarteret kan accepteras utan att byggnation av nya bostäder med trånga gårdar tar 
hänsyn till barns behov för utevistelse. 

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå till följd av planförslaget. 

Dagvatten 

Större delen av planområdet består av hårdgjorda ytor och tak. De avvattnas via 
dagvattenledningar till Välabäcken som är inte statusklassad i VISS. Planen tillåter 
inga större förändringar. I samband med nybyggnad bör gröna tak, vegetationsytor 
och öppna beläggningar anläggas för att fördröja och rena dagvattnet vilket kommer 
att påverka recipientens status i positiv riktning. 
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Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ökad byggrätt inom kv Laxen kan komma att påverka kulturvärdet hos befintlig 
bebyggelse.  

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter norr om planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder som tillåts ha en högre nockhöjd samt ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom 
planområdet placeras mot järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande 
fastigheter i lika stor utsträckning.  

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd mars 2020 

Granskning september 2021 

Antagande november 2022 

Laga kraft december 2022 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägarna 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel som respektive fastighet utgör av det totala 
planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för åtgärder 
inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel övriga 
fastigheters yta utgör och tar i stället ut avgift genom planavgift i kommande bygglov 
på dessa fastigheter.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande som flytt eller ändringar 
av befintliga ledningar eller anläggningar bekostas av exploatören. 

 

Medverkande tjänstepersoner 

 

Terese Bruhn   Henrik Lundblad   
Planarkitekt   Näringsliv- och exploateringschef 
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TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns
i Tomelilla kommun

över kvarteret Laxen

GRUNDKARTA

Skåne län9:18

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.
genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-07-01

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-07-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Mur, stödmur

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Park.PARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Centrum.C

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Skydd av kulturvärden

q-skydd1 Befintliga byggnader och stenmur ska bevaras .,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Våningsplan över 6,5 meter över mark ska dras in minst 1,4 meter från gatuliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong får inte uppföras över allmänplatsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

15 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort från järnvägen. Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg
som mynnar bort från järnvägen.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Vid nybyggnation eller påbyggnad av befintliga byggnader ska konstruktionen utföras så att Trafikverkets riktvärde(0.4 mm/s) för vibrationer inte
överskrids,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter
v1 Vind får inredas,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

Varsamhet
k1 Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller volym, fasad och orginaldelar ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Byggnadsverkets karaktärsdrag vad gäller fasad och orginaldelar ska bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m1 Vibrationsnivåer på 0,4 mm/s vägd RMS får inte överskridas i bostad,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Vid nybyggnation ska bebyggelse utformas så att gällande riktvärden
för trafikbuller uppfylls både vid fasad och uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter det att planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Plankarta skala: 1:1000 (A3-format)
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Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                           Henrik Lundblad                  
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Upprättad på Kommunledningskontoret 2022-10-07

Plan nr 177
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 Dnr: Ks 2013/148 

29 

 

 
 
Granskningsutlåtande 

Detaljplan för Kv.Laxen, Tomelilla kommun, 
Skåne län. 
 
Antagandehandling. 
Upprättad 2022-10-07. 
 

Granskning 

Detaljplanen har varit utställd för granskning från och med 13 september till 
och med 27 september 2021. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i 
sändlistan samt i upprättad fastighetsförteckning daterad 2021-09-01. 
Handlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på 
kommunhuset, på Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. 
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Fjolner 1 2021-09-20 

• Laxen 8 2021-10-04 

  
Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen  2021-09-27 

2. Lantmäteriet 2021-09-14 

3. Trafikverket 2021-09-20 

4. E.ON 2021-09-22 

5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2021-09-29 

6. Postnord 2021-09-14 
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Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt 
kommunens kommentarer 

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter i sin helhet. 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som 
framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
1. Länsstyrelsens formella synpunkter 

Följande synpunkter har koppling till länsstyrelsens 
prövningsgrunder enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Risk för hälsa och säkerhet – Vibrationer 
En utredning har genomförts som visar på en risk vid påbyggnad 
avseende vibrationer. En planbestämmelse har tillförts plankartan ” 
vibrationsnivå på 0,4 mm/s vägd RMS inte får överskridas i 
bostad”. Länsstyrelsen anser inte att den bestämmelser kan vara en 
åtgärd som visar på markens lämplighet för bostäder. 
 
Risk för hälsa och säkerhet – Olyckor 
Länsstyrelsen noterar att riskavståndet inte utgår från spårmitt. 
Plankartan bör därmed revideras så att detta avstånd upprätthålls. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns kvarstående 
frågor i prövningen av markens lämplighet avseende risk för 
olyckor och risk för vibrationer, varför planförslaget kan komma 
att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 

 
Kommentar: Text om vibrationer utvecklas så att markens lämplighet 
för bostäder framgår tydligare. Bestämmelse om utförande av byggnation läggs 

till plankartan. 
Riskavståndet justeras till 30 m från spårmitt. 

 
 

2. Lantmäteriet 
Plankarta med bestämmelser 
De många linjerna av olika slag i plankartan/grundkartan gör 
plankartan något svår att tolka avseende vilka bestämmelser som 
gäller var. 
 
Upplysningsvis kan nämnas att Boverket har ändrat sina allmänna 
råd gällande redovisning i detaljplaner sedan 2020-10-01. Enligt 
dessa ska administrativa gränser eller bestämmelser inte längre 
användas. 
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Planbeskrivning 
För Laxen 6 - 9 ser tomtindelningsbestämmelser för kv. Laxen ut 
att gälla. Tomtindelningen synes vara upphävd inom Laxen 10 
men inte för övriga fastigheter som omfattas, se akter 11-TOM-58 
respektive 1270-P103. Dessa bestämmelser nämns inte i 
planbeskrivningen under rubriken Gällande planer. 
 
Grundkarta 
För att uppgifterna i grundkartan ska vara aktuella bör den inte 
vara äldre än tre månader. Vid grundkartans teckenförklaring står 
det att den är ifrån 2019. 
 
Befintlig ledningsrätt som berör det aktuella planområdet verkar 
inte synas inom planområdesgränsen. 
 

Kommentar: Text under rubriken Gällande planer utökas med stycke 
om nämnda tomtindelningar. U-områden för Laxen 7 och 8 justeras så de 
sammanfaller med ledningsrätten. Grundkartan uppdateras. 

 
 

3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende.  
  
Trafikverket vidhåller att ingen ny bebyggelse, i synnerhet inte 
bostäder, ska uppföras närmare än 30 meter från spårmitt och att 
området närmast järnvägen ska förses med beteckningen ”mark 
som inte får förses med byggnad”. Plankartan bör därmed revideras 
så att detta avstånd upprätthålls. 
  
Buller 
Trafikverket förutsätter att bullerutredningen är korrekt genomförd 
och att föreslagen åtgärd med gemensam uteplats på innergård 
utförs. Det kan vara lämpligt att det framgår på plankartan var 
uteplats ska uppföras. 
  
Planbestämmelser 
Planbestämmelsen m2 bör formuleras om till: Vid nybyggnation ska 
bebyggelse utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller 
uppfylls både vid fasad och uteplats. 
 
 

Kommentar: Plankartan revideras med hänsyn till avstånd till 
spårmitt som ska vara 30 meter. Formulering av planbestämmelse 
m2 justeras. 
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4. E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 

handlingar i ovan rubricerat ärende. 
  
E.ON tolkar det som att planen inte kommer ha en betydande 
ökning av elkonsumtion inom planområdet, och har således inget 
nytt att yttra, utan hänvisar till samrådsyttrandet. 
  
Vid flytt av kablar och kabelskåp tas kontakt med oss i god tid 
innan markarbete påbörjas.  
 

Kommentar: Synpunkter från samrådsyttrandet har 
tillgodosetts. 

 
 

5. Ystad- Österlenregionens miljöförbund 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund översänder yttrande på 
fastigheten LAXEN 1 med ärendenummer REM.2021.3295. 
Miljöförbundet har inget att erinra utan hänvisar till det yttrande vi 
lämna 2020-06-14, med ärendenummer 2020.1754. 
Ert ärendenummer Ks 2013/148 
 

Kommentar: Synpunkter från samrådsyttrandet har 
tillgodosetts. 
 
 

6. Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som 
ska godkänna placeringen och standarden på postmottagnings-
funktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert 
och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. 
För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på 
utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
och förändring av befintlig detaljplan. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen. 
 

Kommentar: Postnords yttrande beaktas i samband med 
bygglov.  

Förändringar efter granskning  

 

Planbeskrivning 

• Text om tomtindelningsbetämmelse läggs till under rubrik Gällande 
planer.  

• Text om bestämmelse för Gata, Park och Utförande läggs till under 
rubriken Planbestämmelser. 

• Text om buller-och vibrationsutredningen under rubriken Utredningar 
och eventuella behov av åtgärder utvecklas. 

 
Plankarta 

• Grundkartan uppdateras. 

• Avstånd mellan spårmitt och bebyggelsefritt område ändras till 30 
meter 

• Användning Gata och Park läggs till plankartan 

• Allmän egenskapsbestämmelse för utförande läggs till plankartan.  

• Bestämmelsen m2 justeras. 

• U-område justeras för Laxen 7 och 8 
 

Justeringar och tillägg ses som redaktionella ändringar.  

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Det finns inga kvarstående synpunkter som ej blivit tillgodosedda. 

 

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att samtliga synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunstyrelsen för antagande. 
 

Medverkande tjänstepersoner 
 
Terese Bruhn Henrik Lundblad  

Planarkitekt  Näringsliv- och 
exploateringschef 
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Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan 

Strategisk miljöbedömning 

Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 3 § miljöbalken ska kommunen 
göra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och program som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt 6 kap. 9 § miljöbalken innefattar en strategisk miljöbedömning att kommunen 
ska samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ge tillfälle till synpunkter på 
miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller program, samt att ta 
hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen 
eller programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Undersökning 

Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken krävs det att kommunen vid upprättande eller ändrande 
av en plan eller ett program gör en undersökning om genomförandet av planen, 
programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om 
en strategisk miljöbedömning ska göras eller inte. 

Krävs en strategisk miljöbedömning ska redovisningen ske i planbeskrivningen (4 
kap 34 § och 33 § första stycket 4 plan- och bygglagen). 

Om en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen redovisas i 
planbeskrivningen, enligt 4 kap. 33 § 1 första stycket och 33 b § plan- och bygglagen. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats nedan. 

Platsens förutsättningar 

Planområdet är idag bebyggt och innehåller butiker, lagerbyggnader, bostäder, 
tandläkarmottagning och kommersiell verksamhet med biograf och café. Marken 
inom planområdet är nästan uteslutande av hårdgjord med undantag för några 
mindre gräsmattor, enstaka träd och buskar.  

Enligt gällande detaljplan vunnen laga kraft 1993-10-04 är planområdet planlagd för 
handel och bostäder. Planområdets obebyggda mark är planlagd med prick eller 
korsmark vilket innebär att byggnader inte får uppföras alternativt att endast garage 
eller förråd får byggas med en höjd på högst 2,5 meter. Inom område markerat med 
H får byggnader uppföras med en högsta höjd på 3 meter. Område markerat med 
BH II tillåter byggnader med en högsta höjd på 7,5 meter.  

Längsmed västra plangränsen ligger Österlenbanan och Tomelilla station med tåg- 
och busshållplats. Avståndet till järnvägen ställer krav på utformning av nya 
byggnader inom planområdet. Järnvägen definieras som riksintresse och ska visas 
hänsyn i planarbetet.   
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Planens styrande egenskaper 

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 och har en area på ca 
8 760 m2. Den nya detaljplanen innebär att användningen bostad och centrum anges 
för hela kvarteret. Byggrätten ökas för att skapa utvecklingsmöjligheter samtidigt som 
kulturskyddad bebyggelse skyddas. 

Planens tänkbara effekter 

Eftersom planområdet redan är bebyggt vänts ett genomförande av planen inte 
innebära några större effekter ut miljösynpunkt. Flerbostäder i stationsnära läge är 
positivt medan högre byggnader innebär en viss negativ påverkan för kulturmiljön ur 
stadsbildssynvinkel. 

Beslut 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen ta ett beslut om genomförandet av 
planen antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. 

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen bedöms innebära på 
miljön har redovisats i planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och att en strategisk 
miljöbedömning därför inte ska göras. 
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Checklista 

Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för undersökning av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 

P
å
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Kommentar 

Natur & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  X  

Natura 2000-område  X  

Naturreservat (även förslag till)  X  

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X  

 

Effekter på miljön 

Mark  X  

Luft och klimat  X  

Vatten  X  

Vegetation  X  

Djurliv  X  

Stadsbild  X  

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X 
Bullervärden finns redovisat i 
tågtrafikbullerutredning. Inga större 
åtgärder bedöms behövas. 

Övrigt buller  X  

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X  

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X 

En riskbedömning har genomförts på 
grund av planområdets närhet till 
spårområde. Inga större åtgärder 
bedöms behövas.   
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Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X  

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 X  

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten 

 X  

Våtmarker  X  

Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X  

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X  

Naturresurser  X  

Rekreation  X  

Kulturmiljö  X  

Fornlämningar  X  
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Kommentar 

Nationella miljömål 

Begränsad klimatpåverkan   X  

Frisk luft   X  

Bara naturlig försurning   X  

Giftfri miljö   X  

Skyddande ozonskikt   X  

Säker strålmiljö   X  

Ingen övergödning   X  

Levande sjöar och vattendrag   X  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  X  

Grundvatten av god kvalitet   X  
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Myllrande våtmarker   X  

Levande skogar   X  

Ett rikt odlingslandskap   X  

God bebyggd miljö   X  

Ett rikt växt- och djurliv   X  

 

Medverkande tjänstepersoner 

 

 

Terese Bruhn   Henrik Lundblad 
Planarkitekt   Näringslivs-och exploateringschef 
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Samrådsredogörelse 

Samrådsredogörelse tillhörande ny detaljplan för Kv. Laxen, Tomelilla 
kommun, Skåne län. 
 
Antagandehandling. 
Upprättad 2022-10-07. 
 

Samråd 

Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 16 april till och med 
21 maj 2020. Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt 
i upprättad fastighetsförteckning daterad 2020-04-01. Handlingarna har 
funnits tillgängliga för allmänheten i receptionen på kommunhuset, på 
Tomelilla bibliotek samt på kommunens hemsida. 
 
Följande sammanställning redovisar inkomna yttranden, erinringar, 
synpunkter och påpekanden samt kommunens kommentarer och förslag 
med anledning av desamma. Vissa synpunkter har inkommit efter avslutad 
samrådstid. Kommunen har godkänt detta och tar med synpunkterna i 
samrådsredogörelsen.  
 

Yttranden som inkommit 

Inkomna yttranden utan synpunkter: Inkom: 

• Region Skåne 2020-05-19 

• Hemma på Österlen 2020-04-20 

• Tomelilla 237:141 2020-05-06 

• Laxen 6 2020-05-05 

• Fjolner 1 2020-04-28 

• Laxen 7 2020-04-27 

• Fjolner 24 2020-04-21 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 

• Baneret 14 2020-04-16 
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Inkomna yttranden med synpunkter: Inkom: 

1. Länsstyrelsen Skåne 2020-05-06 

2. Lantmäteriet 2020-04-21 

3. Trafikverket 2020-05-11 

4. E-On 2020-05-13 

5. Tomelilla kommun Samhällsbyggnad 2020-04-29 

6. Byggnadsnämnden 2020-04-27 

7. Ystad- Österlenregionens miljöförbund 2020-06-14 

8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 2020-04-17 

9. TeliaSonera Skanova Access AB Infraområde Syd 2020-05-20 

10. Söderlenbostäder 2020-05-21 

11. Laxen 9 2020-05-07 

 

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

Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. De synpunkter 
som inte berör planförslaget kommenteras inte. Detta framgår i så fall i 
redovisningen. Kommunens kommentarer och förslag med anledning 
av vad som framförts redovisas med kursiverad och indragen text. 
 
 
1. Länsstyrelsen.  

”Redogörelse för ärendet. 
Syftet med planen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen 
genom att planlägga hela planområdet för både bostad och 
centrumändamål. Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 
100 meter norr om Torget och ca 25 meter öster om stationen. 
Bostadsområdet med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets 
västra sida löper järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en 
pendlarparkering placerad norr om planområdet intill riksväg 11. 
Norregatan och avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet. Planförslaget bedöms som 
förenlig med gällande översiktsplan. Planprocessen genomförs med 
ett standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). 
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Länsstyrelsens formella synpunkter 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Österlenbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer 
enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Inom 
detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 meter från 
järnvägen. Länsstyrelsen anser att ingen ny bebyggelse ska uppföras 
närmare än 30 meter från spårmitt och att området närmast 
järnvägen ska förses med beteckning ”mark som inte får förses 
med byggnad”. 
 
Buller  
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på skrivningen i PBL 
2010:900 4 kap 33 a §, eftersom den planerade bostadsbebyggelsen 
eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, om 
bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både 
vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå 
av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att marken ska kan 
anses vara lämplig för bostadsbebyggelse och de åtgärderna blir en 
av detaljplanens förutsättningar. 
 
Vibrationer 
Med anledning av planområdets direkta närhet till järnvägen anser 
Länsstyrelsen att en vibrationsutredning ska genomföras. Även 
denna ska hänsyn till framtida trafik genom att utgå ifrån 
prognosåret 2040. 
 
Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsens information är att det inom och i anslutning 
till fastigheten har bedrivits verksamheter som ger anledning att 
närmare utreda potentiellt förorenade områden. Området har enligt 
dessa uppgifter tidigare använts till drivmedelsförsäljning och 
ytbehandling av trä som också är nämnt i planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen kan tillägga att i nära anslutning till området har det 
även funnits en kemtvätt, vilket kan innebära att marken är 
förorenad. Länsstyrelsen gör bedömningen att kommande 
planhandlingar måste visa att marken inom planområdet är lämplig 
för det ändamål som föreslås angående eventuella 
markföroreningar. 
 
MKN 
Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Då det kan 
finnas föroreningar inom planområdet är det lämpligt att 
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kommunens miljönämnd, som är tillsynsmyndighet för dagvatten, 
deltar i planläggningen så att dagvattenhantering sker där det är 
lämpligt samt att det tillgodoses att de försiktighetsmått som 
behövs är förenliga med planen. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
Kulturmiljö 
I kvarterets södra del finns flera byggnader som är utpekade i 
kommunens kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen instämmer inte i 
kommunens bedömning att ” Den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.” Detaljplanen 
säkerställer inte befintliga kulturvärden, tvärt om ökar incitamenten 
till att byggnaderna förvanskas eller ersätts då ny byggnadshöjd på 
15 meter införs för hela kvarteret. 
 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör följa upp sitt 
kulturmiljöprogram genom att införa rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser /varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader. Länsstyrelsen ser också att rubriken 
Kulturmiljö i planbeskrivningen bör kompletteras med 
bebyggelsens lokala kulturvärden. I dagsläget saknas även inverkan 
på befintliga kulturmiljöer under rubriken Konsekvenser, vilket 
behöver kompletteras. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte 
är tillräckligt utredda avseende riksintresse för kommunikation, 
buller, vibration, markföroreningar och MKN-vatten varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10 – 11 §§ 
PBL.” 

 
Kommentar: En riskutredning är genomförd med resultatet att 
det inom överskådlig tid inte beräknas gå farligt gods på järnvägen. 
Underlaget kommer tas med i fortsatt planarbete. Kommunen följer 
Länsstyrelsens råd lägger ett bebyggelsefritt område där ny bebyggelse 
inte tillåts inom 30 meter från spårmitt.  
 
För att visa på områdets lämplighet för sitt ändamål har en 
trafikbuller- och vibrationsutredning genomförts. Utredningen visar 
att bjälklag vid ombyggnad och tillbyggnad behöver dimensioneras för 
att ta hänsyn till uppmätta vibrationsnivåer för att minska risken 
för framtida störningar. En planbestämmelse om detta införs. 
 
Frågan om dagvatten utvecklas i planbeskrivningen. Resultat från 
tidigare markundersökningar redovisas i planhandlingarna. 
 

432



Antagandehandling 
2022-10-07 

 

5(17) 

 

 

Rubriken Kulturmiljö ses över och utvecklas. Bestämmelser om 
bevarande läggs till plankartan.  
 

2. Lantmäteriets yttrande i ärende LM202/007330 
”Detaljplan för kvarteret Laxen 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-
20/2020-02-12) har följande noterats: 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 
förbättras 
 
Stängselkrav/utfartsförbud inte ok i planområdesgräns 
 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud 
utlagd i planområdesgränsen. Stängselkrav och utfartsförbud får 
enligt 4 kap. 9§ PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 
innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i 
en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den angränsande 
planen. Bestämmelserna reglerar dessutom indirekt något som ska 
gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet 
vilket inte är tillåtet, se sid. 59 i Boverkets konsekvensutredning 
inför införande av de allmänna råden. 
 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett 
annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande 
problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med 
en remsa bestående av några meter allmänplats utanför 
stängslet/utfartsförbud. I så fall behöver också frågan om 
huvudmannaskap för allmän plats tas med i planhandlingarna. 
 
Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 
Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att 
detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta 
framtida digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas 
fram enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner bör som 
bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplaner tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa 
råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför 
så skett: 
 
Utfartsförbud ska enligt rekommendationer ha en annan 
beteckning. I er plankarta utfartsförbudet beläget i planområdets 
gräns och stämmer därför inte överens med Boverkets allmänna 
råd. Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser 
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för detaljplan - avsnitt 7.9 Bestämmelser om stängsel, utfart och annan 
utgång mot allmän plats bör sådan bestämmelse betecknas enligt 
nedan. 
 
Egenskapsbestämmelse om var stängsel ska finnas bör betecknas 
med fyllda cirklar över användningsgräns. Utbredningens början 
och slut markeras på användningsgränsen med halv cirkel och 
tvärställt streck. 
 
Grundkartan 
I planbeskrivningen refereras till Byskillnadsgatan, men det framgår 
inte av grundkartan var denna gata ligger. 
 
I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att 
fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som 
är berörd av planen att titta respektive fastighet på plankartan. 
 
Markreservat 
I plankartan finns ett u-område för en befintlig ledningsrätt inom 
planområdet. Dock täcker u-området inte hela ledningsrättens 
område. Är det tänkt att ledningsrätten ska omprövas så att den 
stämmer överens med u-området i planen? i sådant fall bör detta, 
samt vem som ansvarar för kostnader och ansökan om ledningsrätt, 
framgå i avsnittet om fastighetskonsekvenser. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
 
Otydliga planbestämmelser 
I plankartan finns följande bestämmelser  
 

 
Lantmäteriet anser att bestämmelserna b2 -b3 är något svåra att 
tolka. Menar kommunen att bestämmelserna endast gäller för 
byggnader som är belägna inom 70 meter från spårvägens mitt? I 
sådant fall kanske ni kan lägga in en egenskapsgräns inom planen, 
som tydligt avgränsar vilken del av planområdet som är beläget 
inom 70 meter från järnvägens spårmitt? Omnämnandet av avstånd 
från spårmitt kan då tas bort ur bestämmelserna b2-b3 (berört 
område syns istället i plankartan) vilket gör bestämmelserna lättare 
att tolka.” 
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Kommentar: Fastighetsbeteckningar förs in på grundkartan. 
 
Väster om planområdet, mot järnvägen är användningen park i 
gällande plan. Det innebär att utfart inte får anordnas över 
parkmarken varför bestämmelsen om utfartsförbud utgår. 
 
Planen har ingen bestämmelse om staket.  
 
U-området ändras så det täcker hela ledningsrätten. 
 
Egenskapsbestämmelserna b2 och b3 formuleras om och förtydligas.  
 

3. Trafikverket ”har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat 
ändamål. Detaljplanens syfte är att öka byggrätten inom kvarteret. 
Trafikverket ser positivt på att kommunen utvecklar orten i ett 
stationsnära läge. Österlenbanan samt Tomelilla station ligger väster 
om planområdet. Österlenbanan är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
 
Inom detaljplanen säkerställs ett bebyggelsefritt avstånd på 25 
meter från järnvägen. Trafikverket anser att ingen ny bebyggelse, i 
synnerhet inte bostäder, ska uppföras närmare än 30 meter från 
spårmitt och att området närmast järnvägen ska förses med 
beteckningen ” mark som inte får förses med byggnad”. 
 
Buller  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas ska bekostas av 
kommunen och/eller exploatören.  
 
För att säkerställa gällande riktvärden för trafikbuller innehålls 
anser Trafikverket att en erforderlig bullerutredning ska utföras, 
inte enbart en mätning. En bulleruträkning ska utgå från 
prognostiserad trafik år 2040 och ska omfatta både väg-och 
järnvägstrafik. Om riktvärdena överskrids, vilket är troligt i detta 
fall, ska kommunen redovisa hur det är möjligt att säkerställa 
riktvärdena både vid fasad och uteplats. Resultatet redovisas i 
planbeskrivningen och eventuella skyddsåtgärder ska framgå av 
plankartan. Med anledning av planområdets direkta närhet till 
järnvägen anser Trafikverket att även en vibrationsutredning ska 
genomföras. Även denna ska ta hänsyn till framtida trafik genom 
att utgå från prognosåret 2040. 
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Innan en buller-och eller en vibrationsutredning kan Trafikverket 
inte bedöma om detaljplanen kan medföra en påverkan på 
riksintresset. 
 
Planbestämmelser 
Det är något oklart vilken byggnadshöjd som gäller, 12 eller 15 
meter. Detta måste justeras på plankartan. Trafikverket förordar en 
högre bebyggelse och tätare exploatering i detta stationsnära läge. 
 
Trafikverket anser även att b4 bör formuleras om till: Vid 
nybyggnation ska bebyggelse utformas så att gällande riktvärden för 
trafikvärden för trafikbuller uppfylls både vid fasad och uteplats”. 
 

Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
buller -och vibrationsutredningar genomförts. Resultatet och behov av 
åtgärder enligt utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som 
bestämmelser på plankartan.  
 
Högsta tillåtna nockhöjd är 15 meter inom hela kvarteret, utom för 
byggnader där kulturmiljövärdet kräver en lägra höjd. 
 
Egenskapsbestämmelse avseende buller ses över. 

 
4. E.On Energidistribution AB (E.On) ” Inom området 

har E.On markförlagd lågspänningskabel och kabelskåp, se 
bifogad karta.  
Kablarnas exakta läge måste säkerställas innan markarbete 
påbörjas. Kabelvisning beställs kostnadsfritt i fält via vår 
kundsupport 0771- 22 24 24, se även vår hemsida: 
www.eon.se/privat/kundservice /skydda-ledningar-och-
djur/grava-nara-ledning.htlm 
 
För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 
inte utan ledningsägarens medgivande och instruktioner 
uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag 
anordnas eller marknivå ändras ovanför markkabeln, så att 
reparation och underhåll försvåras. 
 
Eventuella kostnader i samband med planens 
genomförande så som flyttningar eller ändringar av våra 
befintliga anläggningar bekostas av exploatören, vilket bör 
framgå av genomförandebeskrivningen” 
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Kommentar: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen under 
rubriken Genomförande. 
 
 

5. Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad.” Samhällsbyggnad har 
synpunkter enligt följande: 
Cykelväg mellan Norregatan och stationsområdet längs med 
Byskillnadsgatan är planerad som åtgärd. Eventuella framtida in 
och utfarter kan påverka läge och utformning av denna 
(cykelvägen).” 

 
Kommentar: Framtida utfarter ska planeras i samråd med 
Teknik/Service- enheten.  
 
 

6. Byggnadsnämnden. ”Förvaltningens förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 
komplettera planen med bestämmelserna att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gräns mot allmän platsmark med minst 1,4 
meter runt hela kvarteret och balkonger inte får byggas ut över 
allmänplatsmark och därefter snarast ställa ut förslaget till 
detaljplan för Kv Laxen för granskning. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för Kvarteret Laxen är utställt för samråd från 
och med 16 april till och med 21 maj 2020. 
 
Det huvudsakliga syftet med detaljplanen är att öka byggrätten 
inom kvarteret Laxen genom att planlägga hela planområdet för 
bostad och centrumändamål. Den föreslagna ändringen är i linje 
med gällande översiktsplan. 
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För Kv Laxen gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
I den södra delen av kvarteret tillåts bostäder och handel i två 
våningar, och i norra delen tillåts endast handel. Byggnadshöjden är 
begränsad till 5 meter i hela kvarteret. Mindre korsmarkerade 
områden får endast bebyggas med uthus med en byggnadshöjd på 
högst 2,5 meter. All övrig obebyggd mark inom kvarteret är 
planlagd med som mark med byggförbud. 
 
Förslagen förändring omfattar följande: 

• Bostäder och centrumverksamhet tillåts i hela området. 

• Tillåten byggnadshöjd ökas till 15 meter i hela kvarteret. 

• Mark med byggförbud begränsas till att säkra infarter till 
bakgårdar och de områden som idag belastas av 
fjärrvärmeledning.  

 
Den utökade byggytan medger att byggnader som uppförs i 
kvarteret kan utföras med genomgående lokaler mellan Norregatan 
och Järnvägen. Detta medför att tillexempel restauranger och 
butiker i framtiden kan få entréer både från Norregatan och från 
gångstråket längs järnvägen, vilket i sin tur ökar möjligheterna för 
verksamheterna att dra nytta av den ström av gående som går till 
och från stationen. 
 
I kvarteret finns flera byggnader som är utpekade i 
kulturmiljöprogrammet. Inne i centrum har man tidigare gjort 
bedömningen att kulturmiljöprogrammets skydd för byggnader är 
tillräckligt utan att införa ytterligare begränsningar i 
detaljplanebestämmelser. Den nya byggnadshöjden medger att två 
våningar byggs på de funkishus som ligger i kvarterets södra del, 
vilket gör att dessa inte behöver rivas om man vill utnyttja de nya 
byggrätterna. Kockska villan från 1913 är 13,5 meter hög vilket 
innebär att den redan idag utnyttjar den nya byggrätten. 
Bestämmelser om skydd har därför inte införts.  
 
Kvarteret har sedan tidigare varit slutet mot gaturummet. Detta är 
mest påtagligt i södra delen av kvarteret, medan gaturummet i 
kvarterets norra del är flackt och utbrett. Ökningen av byggrätterna 
påverkar därför inte den omedelbara upplevelsen för den som rör 
sig i kvarterets södra del, medan gaturummet upp mot 
Byskillnadsgatan kommer att bli mer slutet. Volymstudier visar att 
det är lämpligt att införa en bestämmelse om att våningar över 6,5 
meter ska dras in från gatulivet med minst 1,4 meter för att ge 
samma upplevelse som funkishusen på Laxen 6,7 och 8 ger. I norr 
mot Byskillnadsgatan kan volymen upplevas brutal mot 
envåningshusen på gatans norra sida. Samma bestämmelse kan 
därför iföras här. En bestämmelse som hindrar att balkonger byggs 
ut över allmän platsmark bör också införas. 
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Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämnden rekommendera 
Kommunstyrelsen att komplettera planen med bestämmelserna att 
våningar över 6,5 meter ska dras in från gräns mot allmän 
platsmark med minst 1,4 meter runt hela kvarteret och att 
balkonger inte får byggas ut över allmän platsmark och därefter 
snarast ställa ut förslaget till detaljplan för Kv Laxen för 
granskning.” 

 
Kommentar: Föreslagna bestämmelser för indrag av våningsplan 
och att balkong inte får byggas ut över allmän platsmark förs in på 
plankartan.  
 
 

7. Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  
”Yttrande 
Ystad -Österlenregionens miljöförbund anse att handlingarna kan 
kompletteras enligt nedan. 
 
Buller 
De åtgärder, anläggningar och verksamheter som den aktuella 
detaljplanen behandlat och kommer att tillåta får ej förorsaka 
bullerolägenheter för boende i området. Följande råd, förordningar 
och vägledningar ska följas vid utformning av detaljplanen: 
 
Prop. 1996/97:53 Infrastruktur för framtida transporter. 
 
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 
 
-Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13) 
 
-Naturvårdsverkets allmänna råd (2004:15) om buller från 
byggplatser (allmänt råd till 2 kap. och 26 kap. 19 § miljöbalken) Av 
de allmänna råden framgår att den metod som beskrivs i 
Naturvårdsverket har i rapport 5417 ”Metod för 
immissionsmätning av externt industribuller” om de krav som kan 
ställas vid en bullermätning även bör kunna tillämpas för buller från 
byggplatser. 
 
När det gäller buller från tåg vet vi av erfarenhet från klagomål att 
när tågen bromsar in så gnisslar det. Vid beräkning av buller från 
tågen behöver detta gnissel beaktas. Av erfarenhet har 
bullerutredningar tagits fram i andra sammanhang med enbart buller 
från tåg som inte gnisslar. 
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Buller från tågstationen kan även komma från högtalarsystemet som 
aviserar avgångar och förseningar mm. Detta buller behöver också 
beaktas i en bullerutredning. 
 
Dagvatten 
 
Det framgår i underlaget att lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) är möjligt genom att använda befintliga grönytor. Det saknas 
utredning samt redovisning av hur lokalt omhändertagande av 
dagvatten kan utföras. 
 
Energi och klimat 
En utökad produktion av förnybar energi är en av förutsättningarna 
för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan. 
 
Planbeskrivningen bör innehålla formuleringar som inspirerar till 
lokal förnybar energiproduktion, som till exempel 
solenergiproduktion. 
 
Vi anser att planbeskrivningen behöver kompletteras med ett 
resonemang kring hur området kan bidra till den nödvändiga 
omställningen av energisystemet. Byggnadernas orientering, 
taklutning, bygghöjd och eventuella skuggning bör beaktas eftersom 
detta i stor utsträckning påverkar förutsättningarna för en effektiv 
lokal energiproduktion. Byggnader bör även orienteras och 
utformas så att solinstrålningen kan tas tillvara genom välplanerad 
fönstersättning och solavskärmning. Även om det inte skulle vara 
aktuellt inom planen nu, så ger det möjlighet att installera det i 
senare skede utan planändring. För att minimerar skuggning av de 
delar av taket som är mest lämpade för solenergiproduktion, bör 
ventilationshuvar och andra uppstickande delar av taket placeras i 
nordliga lägen på taket. 
 
Om det i planbestämmelserna bestäms tillåten byggnadshöjd har vi 
förslag på formulering av planbestämmelse: ”Utöver tillåten 
byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning för 
produktion av förnybar energi”. 
 
Komplementbyggnader 
Det framgår inte av handlingarna hur komplementbyggnader som t 
ex tvättstuga, förråd, sophus, parkering och garage är tänkt att 
byggas. Detta behöver kompletteras. 
 
Om det är liten yta på platsen och för att få så mycket som möjligt 
av gröna ytor bör planen begränsa uppförande av 
komplementbyggnader. Miljöförbundet föreslår att 
avfallsrum/avfallshantering, cykelparkering, tvättstuga och förråd 
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anordnas i fastigheten istället just på grund av den begränsade ytan. 
På det sättet kan, till största sannolikhet, grönytefaktorn ökas upp 
samt att gemensamhetsytan blir större. 
 
Markförorening 
Det saknas information om eventuella markföroreningar i 
planbeskrivningen. Miljöförbundet anser att det utan provtagning 
inte går att avgöra omfattningen av eventuella åtgärder som krävs 
för att bedöma om fastigheten går att göra lämplig för planerat 
ändamål. 
 
Det krävs en översiktlig miljöteknisk markundersökning för att ta 
reda på om det finns föroreningar eller ej. Om det finns 
föroreningar krävs kompletterande provtagningar för att utreda om 
och i vilken omfattning åtgärder krävs. Miljöförbundet vill också 
informera om att utredningar gällande markföroreningssituationen 
kan vara tidskrävande. 
 
Inom kvarteret Laxen har det enligt planbeskrivningen funnits en 
bensinstation, en träimpregnering samt att det bedrivs en 
tandläkarverksamhet. Det två första hade med dagens lagstiftning 
varit anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter på grund av deras 
miljöpåverkan. Tandläkare är även de en miljöfarlig verksamhet 
även om de inte är anmälningspliktiga. Tandläkare har i många år 
hanterat amalgam som innehåller kvicksilver. Detta ansamlas i 
rörledningar inom byggnaden med även ut i kommunala ledningar 
samt vidare till reningsverk. Sedan 20-25 år tillbaka har många 
tandläkaren installerat amalgamavskiljare fast dessa skiljer inte av till 
100 procent, vilket innebär att en liten del av amalgamet rinner förbi 
avskiljaren och ut till kommunala avloppsledningar till reningsverk 
och i värsta fall ut till recipient.” 

 
Kommentar: För att säkerställa att gällande riktvärde följs har 
en buller- och vibrationsutredning genomförts. Resultatet från 
utredningarna redovisas i planbeskrivningen och som bestämmelser 
på plankartan.  
 
Resultat från tidigare genomförda markundersökningar redovisas i 
planhandlingarna. 

 
Parkering ska anordnas inom planområdet på den egna fastigheten. 

 
8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. Yttrande om ny 

detaljplan för Kv Laxen, Tomelilla. Ert dnr: Ks 2013/148 
”Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att 
förslagen till säkerhetshöjande åtgärder, som nämns i 
riskutredningen efterlevs.” 
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Kommentar: Resultaten från riskutredningen kommer följas i 
frågan om säkerhetshöjande åtgärder. 
 

 
9. Skanova (AB) ”Yttrande 

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

 
 
Kommentar: Föreslagen text läggs till planbeskrivningen 
under rubriken Genomförande.  
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10. Söderlenbostäder ”anser att planförslaget i stort uppfyller våra 

önskemål om ökad byggrätt i kvarteret för att kunna erbjuda både 
bostäder och verksamhetslokaler. 
 
Vi håller med om att det är ett kvarter som lämpar sig för både 
bostäder och centrumbebyggelse med sitt stations- och 
centrumnära läge. Vi tycker att den föreslagna planen väl stämmer 
med Tomelillas planer och vision om att skapa hållbara och 
attraktiva boende och tror att det har stor betydelse för att 
Tomelilla ska bli en attraktiv boendeort.  
 
Kvarteret Laxen har alla fördelar med närhet till kommunikationer, 
närhet till samhällsservice, närhet till handel och sociala ytor och 
olika verksamheter. Vi anser att en förtätning av bebyggelsen 
kommer att förstärka fördelarna.  
 
Kvarteret Laxen har präglats av närheten av järnvägen och anser att 
karaktären av området kommer att kunna bibehållas genom de 
byggnader som har utpekats och getts skydd genom 
kulturmiljöprogrammet.  
 
För att kunna skapa ett levande och attraktivt kvarter måste det 
finnas möjlighet för utbyggnad av både bostäder och 
verksamhetslokaler. De restriktioner och byggnadstekniska åtgärder 
som anges i planen med anledning av riskutredningens slutsatser 
anser vi vara en avvägning mellan järnvägens behov och 
möjligheten att utveckla området. Vi vill understryka att mer 
omfattande restriktioner kommer att begränsa möjligheterna att 
utveckla kvarteret.  
 
Planförslaget ger oss många möjligheter att utveckla byggnaden 
utmed järnvägsområdet. Den ökade tillåtna byggnadshöjden ger oss 
möjligheten att genom att höja takstolarna skapa trevliga lägenheter 
på en vind som idag är outnyttjad. Att hela planområdet får 
användas till centrumändamål gör att denna byggnad som ligger i 
direkt anslutning till järnvägsspåret kan inrymma restaurang, café, 
mindre butiker kontor, kontorshotell och andra verksamheter. 
Genom att kunna tillföra verksamheter som kan bidra till att 
stationsområdet blir mer effektivt får det positiva effekter för 
områdena intill.  
 
Gällande möjligheten till utbyggnad av huskroppen längs med 
Norregatan har vi några funderingar kring markreservatet som går 
centralt genom fastigheten Laxen 6. Det är önskvärt från vår sida 
att markreservatet kan komma att antingen få bebyggas om det 
genom teknisk anordning ändå går att komma åt ledningarna eller 
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att markreservatet kan gå att förskjuta i den mån ledningarna kan 
förflyttas om reservatet kommer att begränsa möjligheterna att 
bygga ut. Vidare har vi vid tidigare funderingar över utbyggnaden 
för biografen behövt göra viss byggnation i anslutning till den 
befintliga källaren och för att inte begränsa möjligheterna för en 
utbyggnad av biografen önskar vi att planen inte har ett generellt 
förbud mot källare utan att källare kan medges i anslutning till 
befintliga eller där nivåskillnaden inte utgör ett hinder.  
 
En utökad byggnation av kvarteret kommer att innebära att fler 
människor kommer att vistas i området men eftersom 
tillgängligheten redan är stor med vägar, gång-cykelvägar, goda 
parkeringsmöjligheter håller vi med om att en utökad byggrätt inte 
nämnvärt kommer att påverka kringliggande bebyggelse.  
 
Slutligen tror vi att läget med närheten till framför allt 
stationsområdet och alla de fördelar tågtrafiken kan ge gör att 
kvarteret laxen kommer vara en viktig av Tomelilla framtida 
utveckling och anser att det är viktigt att planen tillåter en sådan 
utveckling.” 

 
Kommentar: Säkerhetsavstånd och restriktioner som Järnvägen 
ger upphov till och som Länsstyrelsen och Trafikverket påtalat 
kommer följas.  
 
Markreservat med u-område som skyddar allmännyttiga ledningar, 
optokabel och fiberledningar kommer vara kvar.  
 
Källarförbudet kommer finnas kvar med hänsyn till 
nivåskillnaderna och dagvattenhanteringen inom planområdet. 
 

 
 

11. Privatperson 11. ”Jag ställer mig helt emot planläggningen av dessa 
HÖG-hus. Det förstör hela området och framförallt läget och 
utsikten för hyresgäster boende hos mig. Vi har en otroligt mysig 
innergård som verkligen skulle ändra skepnad och därmed sänka 
värdet av min fastighet.” 

 
Kommentar: Bebyggelsen kommer att bli tätare och högre. Den 
nya bebyggelsen blir med stadsmässig vilket passar väl i det 
stationsnära läget. Det är en naturlig utveckling i detta läge. 
Indraget av tredje och eventuell fjärde våning från gatan kommer att 
innebära en viss anpassning till intilliggande bebyggelse.  
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Förändringar efter samråd  

Plankarta 

• Fastighetsbeteckningar samt gatunamn har lagts till i grundkartan. 

• Nytt område som inte får bebyggas har lagts till inom 30 meter från 
järnvägen.  

• Bestämmelser om varsamhet och skydd av kulturvärde har lagts till.  

• Bestämmelse om vibrationer har lagts till. 

• Utfartsförbudet har tagits bort eftersom parkmarken i gällande plan 
utanför planområdet fyller samma funktion. 

• Vissa egenskapsbestämmelser har förtydligats. 
 

Planbeskrivning 

• Rubrikerna ”Miljöförhållanden” och ”Buller- och 
vibrationsutredning” med tillhörande text och figur, har lagts till med 
hänsyn till tidigare markanvändning och närheten till tågtrafik. 

• Text om vad föreslagen detaljplan innebär och tillåter har ändrats och 
utvecklats under rubriken ”Planförslag”. 

• Tidplanen har ändrats. 

• Text med dagvatten har lagt till.  
 
 

Kvarstående synpunkter efter samråd 

Synpunkt om att ta bort källarförbud har inte tillgodosetts.  

Samlad bedömning 

Kommunens samlade bedömning är att inkomna synpunkter i största 
möjliga mån har tillgodosetts och kommunen avser lyfta detaljplanen 
till kommunstyrelsen för granskning. 
 

Medverkande tjänstemän 
 
 
Terese Bruhn Kerstin Torseke Hulthén 

Planarkitekt tf Planchef   
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Telefon:    
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/73 
 
Datum 2 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse ändring i reglemente om 
ekonomiska villkor för förtroendevalda i 
Tomelilla kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i reglemente om ekonomiska villkor för 
förtroendevalda, handlingsid: Ks 2022.xxx. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget innebär att första vice ordförande i kommunstyrelsen, familjenämnden, 
familjenämndens arbetsutskott, familjenämndens myndighetsutskott, vård och 
omsorgsnämnden, vård och omsorgsnämndens arbetsutskott, 
samhällsbyggnadsnämnden, samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, kultur- och 
fritidsnämnden samt byggnadsnämnden likställs med 2:e vice ordförande vad gäller 
arvode.  

Både 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen kommer att ha titeln 
oppositionsråd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den totala kostnadsökningen för 2023 blir 218 868 kr med det här förslaget.  

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.  
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.  

Uppföljning 
Reglementet om ekonomiska villkor för förtroendevalda följs upp inför varje ny 
mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 2 november 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

Beslutet skickas till:  

Kanslichef Johan Linander 

KFS/Johanna Kandell 

Lönekontoret Ystad 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-xx-xx 
Beslutsparagraf: Kf § xx/2022 
Börjar gälla: 2023-01-01 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Kommundirektör 
Följs upp: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov 

Diarienummer: Ks 2022/xx 
 

Kommunal författningssamling 
Nr B 22:xx 

 

R E G E L D O K U M E N T  R E G L E M E N T E  

Reglemente om 
ekonomiska 
villkor för 
förtroendevalda   
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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  
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Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
Kommunallagen,  
d.v.s. för ledamöter och ersättare  

i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och dess utskott, i annan 
nämnd/styrelse och dess utskott, i av kommunfullmäktige eller av 
kommunstyrelsen tillsatt beredning/råd samt i kommunrevisionen. 

 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid gäller endast 6 § samt 9 - 15 §§ när uppdraget utförs på den fasta 
tiden. 
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
Tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt ersättare som inte 
tjänstgör har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 
10–12 §§ för förrättningar enligt a - l.  
 
Andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i 3-5 §§ och 10-12 §§ för förrättning enligt a-k). 
 
Borgerlig begravningsförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i 3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt l). 
 
Borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 
3–5 §§, 8 § och 10–12 §§ för förrättning enligt m), med avdrag för det arvode 
som utbetalas av Länsstyrelsen. 
 

a) Sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelseutskott och övriga nämnder, nämndsutskott, beredning 
som tillsatts av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt 
revisorernas sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper (efter särskilt beslut). 
 

c) Protokollsjustering (upp till en timmes arvode). 
 

d) Vid deltagande på konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag 
som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala 
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förtroendeuppdraget (efter beslut i särskild ordning av nämnd eller på 
delegation).  
 

e) Ordförandebeslut som enligt lagstiftning bedöms nödvändigt. 
 

f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör. 

 
g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 

organ. 
 

h) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott. 
 

i) Besiktning eller inspektion (efter särskilt beslut av respektive nämnd). 
 

j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 

k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett 
revisionsuppdrag. 

 
l) Borgerlig begravning. 

 
m) Borgerlig vigsel inom Tomelilla kommun. 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande med en schablonersättning som räknas ut på grundval av den 
beräknade årsinkomsten som förloras vid förtroendeuppdraget enligt formel i 
bilaga 1. 
 
För förtroendevald som är egenföretagare ska ersättningen grundas på en 
schablonberäknad årsinkomst på 3 inkomstbasbelopp, som inkluderar 
ersättning enligt § 4. För ersättning över denna schablonnivå krävs att den 
förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker normalt genom slutskattsedel. 
 
Förtroendevalda som är anställda av Tomelilla kommun, ska ha bibehållen lön 
och behöver bara kryssmarkera anställningen på intyget för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
§ 4 Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med en 
schablonersättning enligt bilaga 1. 
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§ 5 Särskilda arbetsförhållande med mera 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider eller i övrigt särskilda 
arbetsförhållanden när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3–4 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
§ 6 Årsarvoden 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 
av heltid har rätt till årsarvoden med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. Ledighet motsvarande semester medgives med 32 arbetsdagar per år. Ej 
uttagen semester kan inte sparas över kalenderår och ersätts inte kontant. 
 
§ 7 Begränsat arvode 
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid 
har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för det begränsade 
arvodet framgår av bilaga 2. 
 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under resterande 
tid i stället utbetalas till förste vice ordföranden, eller den som fullgör 
ordförandens uppgifter. 
 
Om andre vice ordföranden p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid i stället utbetalas till den som utses som ersättare. 
 
§ 8 Arvoden för sammanträden med mera 
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, har rätt till ersättning per 
sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
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§ 9 Kommunal pension 
 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i reglemente gällande omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL). 
 
§ 10 Resekostnader och traktamenten 
 
Ersättning för resor och traktamenten ska utbetalas enligt Skatteverkets regler. 
 
§ 11 Skälig ersättning för barntillsyn 
 
Arvodesberättigad kommunal förtroendevald (ledamot eller ersättare) får 
ersättning för utgifter för tillsyn av barn under tolv år. Ersättningen utgör 200 
kronor per timme för den tid då den förtroendevalde deltagit i sammanträde 
eller godkänd förrättning samt för erforderlig restid.  
Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättningen är skattepliktig samt 
att den förtroendevalde kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den 
utgivna lönen. 
 
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
 
Ersättning utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas. 
 
Bestämmelsen gäller inte dagtid (06–18) för kommunalråd eller oppositionsråd 
på deras tjänstgöringsdagar. 
 
Vid särskilda skäl ska arbetsutskottet kunna godkänna kostnader utöver vad 
som stadgas i denna paragraf. 
 
 
 
 
 
§ 12 Skälig ersättning för resekostnader för 

förtroendevalda med funktionshinder 
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Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader, är att 
den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man 
p.g.a. tillfälligt funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer 
eller köra eget fordon. 
 
Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylik som kör, 
utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Tomelilla 
kommun. 
 
Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto. 
 
Ersättning utges då den förtroendevalde deltagit i sammanträde eller godkänd 
förrättning. 
 
Ersättningen utbetalas mot räkning. Räkningen lämnas snarast möjligt till 
nämndsekreteraren. Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på 
styrkta kostnader bifogas. 
 
§ 13 Övriga kostnader 
 
För andra kostnader än som avses i 10 § betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ordföranden och andre vice ordföranden i kommunstyrelsen samt 
ordföranden i familje-nämnden och ordföranden i vård- och 
omsorgsnämnden har rätt till mobiltelefon i tjänsten. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
 
§ 14 Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt 3–5 §§ och 10-12 §§ skall den förtroendevalde 
anmäla till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts 
att ta emot anmälan, hur många timmars ledighet uppdraget föranlett. 
 
Snarast efter att den förtroendevalde valts till sitt uppdrag ska han/hon lämna 
in intyg om beräknad arbetsinkomst där timersättningen för förlorad 
arbetsinkomst inklusive förlorade semesterförmåner räknas ut. Vid 
inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  
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I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. Detsamma 
gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. 
 
Arvode enligt 7–8 §§ betalas normalt ut utan föregående anmälan. Vid 
sammanträden där kommunal nämndsekreterare inte deltar behöver särskild 
arvodesblankett lämnas in. 
 
§ 15 Senast inom sex månader 
 
Yrkande om ersättning enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 
sex månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande som 
kostnaden avser. 
 
§ 16 Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
§ 17 Utbetalning 
 
Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGA 1  
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till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA  
(gäller från 1 januari 2023) 
 
3 §          Förlorad arbetsinkomst 
 
Beräknad årsinkomst *  = ersättning/timme 
2 000 x sysselsättningsgrad 
 
Ersättning utbetalas normalt för högst 8 timmar per dag. 
Ersättning kan emellertid utbetalas för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan 
visa att hon/han har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och för en 
förrättning måste vara ledig mer än 8 timmar. Då ska ersättning utbetalas för det 
faktiska antalet timmar som den förtroendevalde måste vara ledig. 
 
4 §  Förlorad semesterförmån 
 
Procentpåslag med 13 procent på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
6 §  Årsarvode 
 
1 Ordförande i kommunstyrelsen 

(kommunalråd) 
Ordföranden tjänstgör på heltid. 

Samma arvode som 
riksdagsledamöters grundarvode 
(71 500 kr per månad år 2022) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppositionsråd (1:e och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen)  
1:e och 2:e vice ordföranden tjänstgör 
40 procent av heltid fastställda dagar, 
varav en ska vara den dag då 
kommunstyrelsens arbetsutskott har sitt 
sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 

32 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (22 880 kr per 
månad år 2022) 
 
 
 
 

 
 
 
7 §  Begränsat arvode 
 (Beloppen gäller per år) 
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 1:e vice ordförande kommunstyrelsen 
Förste vice ordföranden tjänstgör 20 procent 
av heltid på fastställd dag som ska vara den 
dag då kommunstyrelsens arbetsutskott har 
sitt sammanträde. Vid tjänstgöring utöver 
detta utgår sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst. 
 
 
Ordförande i familjenämnden 
 
 

20 % av kommunstyrelsens 
ordförandes arvode (14 300 kr 
per månad år 2022) 
 
 
 
 
 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämnden 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

   Ordförande i familjenämndens arbetsutskott  1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämndens arbetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i familjenämndens 
myndighetsutskott  

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
familjenämndens myndighetsutskott  

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Social jour i familjenämnden 
Vid delad jour mellan ledamöter fördelas 
arvodet utifrån omfattning av tjänstgöring. 

0,8 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,8 x 71 000 kr = 
56 800 kr för år 2022).  

 
 Ordförande i vård och omsorgsnämnden 

 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 1:e och 2:e vice ordförande i vård och 
omsorgsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
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 Ordförande i vård och omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i vård och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

  Ordförande i kommunfullmäktige 1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 

 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i byggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  

 
 
 1:e och 2:e vice ordförande i 

byggnadsnämnden 
 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i valnämnden (gäller endast 
valår) 
 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i kommunrevisionen 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
 

 Revisorerna 
 

0,25 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,25 x 71 000 kr 
= 17 750 kr för år 2022).  
 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022).  
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 1:e och 2:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 

 1:e och 2:e vice ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ordförande i samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 
 
1:e och 2:e vice ordförande 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 
1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
 
0,2 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret. (0,2 x 71 000 kr = 
14 200 kr för år 2022). 

 
 
 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 
 
 
Vice ordförande i överförmyndarnämnden 

0,7 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,7 x 71 000 kr = 
49 700 kr för år 2022). 
 
0,14 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,14 x 71 000 kr 
= 9 940 kr för år 2022). 
 

 Ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 

1 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (1 x 71 000 kr = 
71 000 kr för år 2022). 
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 Vice ordförande i Ystad-Österlenregionens 
miljöförbunds direktion 
 
 
Ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlenhem AB 
 
 
 
Ordförande i Tomelilla Industri AB (TIAB) 
 
 
 
Vice ordförande TIAB 

0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 
 
0,5 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,5 x 71 000 kr = 
35 500 kr för år 2022). 
 
0,175 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,175 x 71 000 kr 
= 12 425 kr för år 2022). 

  
Ordförande i Österlen VA AB 
 
 
 
Vice ordförande i Österlen VA AB 
 
 

 
0,6 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,6 x 71 000 kr = 
42 600 kr för år 2022). 
 
0,3 inkomstbasbelopp året före 
ersättningsåret (0,3 x 71 000 kr = 
21 300 kr för år 2022). 

 
8 §  Arvode för sammanträden med mera (timarvode) 
 
Sammanträde som varar upp till en timme berättigar till 0,6 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (0,6 % x 71 000 kr = 426 kr för 
år 2022). 
 
Sammanträde som varar upp till fem timmar berättigar till 1,3 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (1,3 % x 71 000 kr = 923 kr för 
år 2022). 
  
Sammanträde som varar mer än fem timmar berättigar till 2,0 % av 
inkomstbasbeloppet året före ersättningsåret (2 % x 71 000 kr = 1 420 kr för 
år 2022). 
 
9 § Arvoden enligt §§ 7-8 ska räknas om årligen i förhållande till inkomstbasbelopp 

året före ersättningsåret. 
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BILAGA 2  
till ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA 
 
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för ordförandenas och 
revisorernas begränsade arvode, vilket innebär att då ska varken 
sammanträdesarvode eller förlorad arbetsinkomst betalas ut. Reseersättning 
ska däremot betalas ut. 
 
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i 
ordförandens arbetsuppgifter och täckas av det begränsade arvodet.  
 
▪ Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

 
▪ Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 

eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 
förrättning eller dylikt. 

 
▪ Besök på förvaltningen för information, utanordning, justering av 

protokoll eller påskrift av annan handling. 
 
▪ Kontakt med allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 
▪ Utövande av delegeringsbeslut. 

 
▪ Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning 
under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollförda 
sammanträde med annan kommunal nämnd. 
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Härmed intygas att min beräknade årsinkomst är ........................... kr per år 1). 
 
Min arbetsgivare är  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Timersättningen räknas ut enligt följande formel: 
 

1,13 x beräknad årsinkomst  
2 000 x sysselsättningsgrad 

= 
Timersättning för förlorad arbetsinkomst 

 
Min timersättning för förlorad arbetsinkomst blir ..................kr per timme 
 

 Jag är anställd av Tomelilla kommun       Jag är egen 
företagare 2) 
 
...........................................…..….. ............................................... 
Ort/Datum Personnummer 
 
........................................................ ............................................... 
Underskrift Namnförtydligande 
 
1) I början av mandatperioden ska intyg från arbetsgivaren lämnas in. 
Detsamma gäller för nyvald förtroendevald under mandatperioden eller om 
förtroendevald byter arbetsgivare under mandatperioden. Vid 
inkomstförändringar ska nytt personligt intyg lämnas in. 
 
Förändringen gäller från och med månaden efter inlämnandet. 
 
2) För egna företagare gäller enligt § 3 i arvodesbestämmelserna en schablon på 
3 inkomstbasbelopp (som inkluderar ersättning enligt § 4). För ersättning över 
denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde styrker förlusten. Detta sker 
normalt genom slutskattsedel. 

INTYG FÖR FÖRTROENDEVALDA
      SOM ÄR BERÄTTIGADE TILL FÖRLORAD ARBETSINKOMST

Intyget lämnas till nämndens 
sekreterare.
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 165 Dnr KS 2022/52 

Svar på motion - Tillfälliga farthinder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  

 
Reservation 
Per Gustavsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 

Thony Blomgren (SD) har lämnat in en motion med följande lydelse: 
Emellanåt, inte alltför sällan, störs våra invånare av att det buskörs i våra tätorter, inte 
minst i Tomelilla. Oro för egen- och andras säkerhet samt irritation över oljud är 
behäftat med detta. Det är ett problem som är svårt att bygga bort permanent, men 
med portabla vägbulor har vi möjlighet att dämpa hastigheten på de sträckor som för 
tillfället är utsatta. 

Fördelen med flyttbara hinder är, bland annat, att man snabbt kommer åt bekymren 
var de än uppkommer, i centralorten såväl som i byarna. 

Utifrån ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
Att  Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införskaffa 

temporära farthinder och ta fram rutin för användning av dessa hinder. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar sig enligt följande: 
Det finns goda intentioner med det förslag som motionären föreslår. Men 
erfarenheten säger att mobila farthinder påverkar hastigheten på vägar som har hög 
belastning. Buskörningen är dock en företeelse som uppkommer spontant eller 
planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 165 forts. 

kunna förutse var en sådan buskörning skulle uppkomma. Det vore inte heller 
möjligt att ha en organisation som står i beredskap alla dagar för att snabbt kunna 
ingripa och placera ut dessa mobila farthinder. I en del andra kommuner kan 
medborgare ansöka om att få ställa ut större blomlådor mot en avgift och det är 
sedan medborgarna som sköter själva blomlådan. En sådan lösning vore mer 
förskönande än mobila farthinder (bubblor). Utifrån hur motionen är utformad 
föreslår förvaltningen att den ska avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 
Motionens förslag skulle innebära högre kostnader i form av en ny organisation och 
övertidsersättning samt inköpta mobila farthinder. Medel som nämnden inte har till 
sitt förfogande. 

Barnperspektivet 
Sänkt hastighet är bra utifrån ett barnsäkerhetsperspektiv. Mindre barn och 
ungdomar är dock normalt sett ute vid den tidpunkten på dygnet som buskörning 
sker. 

Miljöperspektivet 
Inga särskilda miljöaspekter. 

Uppföljning 
Kommunfullmäktige beslutar hur motionen ska besvaras. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden § 71/2022, handlingsid: Ks 2022.2588. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf 2022 § 31/2022) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 165 forts. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 september 2022 (Sbn § 71/2022) 
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Per-Martin Svensson (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Per-Martin Svenssons (M) yrkande. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
5 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 154 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden den 5 oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Regeringsbeslut - Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den 

statliga förvaltningen. 

2. Protokoll SÖSK kommittémöte 2021-06-07 

3. Styrelsemötesprotokoll 2022-09-15, Österlen VA AB 

4. Sammanträdesprotokoll 2022-09-13 styrelsemöte, Österlens kommunala 
renhållnings AB (ÖKRAB) 

5. Budget 2023, ÖKRAB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.2542. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 168 Dnr KS 2022/4 

Anmälningsärenden ksau den 19 oktober 
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Fn § 112/2022 Aktiv fritid 

2. Projektplan KS uppsikt och styrning av bolag – Tomelilla 

3. Er ansökan om medlemskap godkänd - Energikontor Syd 

4. Distribution av beslut om Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter - SFS 2022:1257 

5. Distribution av beslut om förfrågan från Simrishamns kommun om 
anslutning till gemensam överförmyndarverksamhet och gemensam 
överförmyndarnämnd 

6. Distribution av beslut från Sjöbo kommun gällande samverkansavtal och 
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-
2026 

7. Distribution av beslut från Ystads kommun gällande förfrågan från Hörby 
kommun om anslutning till gemensam överförmyndarverksamhet och 
gemensam överförmyndarnämnd 

8. Protokoll nr 4 vid styrelsesammanträde 2022-08-25, Österlenhem AB 

9. Protokoll nr 4 vid styrelsesammanträde 2022-06-08, Tomelilla 
Industriaktiebolag (TIAB) 

10. Delårsrapport Ystad - Österlenregions miljöförbund, period 2022-01-01 - 
2022-08-31 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 168 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, handlingsid: Ks 2022.2813. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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