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Kultur- och fritid
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johan.linander@tomelilla.se

 
Tomelilla den 11 oktober 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 19 
oktober 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna 
 
Ärendebeskrivning 

1. Kommunpolis Per Hansson och säkerhetssamordnare Niklas 
Månsson kl. 8.30 

2. Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 
3. Näringslivschef Henrik Lundblad 

- Planfrågor 
- Företagsranking 

4. Tillväxt- och utvecklingschef Helena Berlin 
- Säkerhets- och beredskapsfrågor 

5. Verksamhetsutvecklare Madeleine Wahlund 
- Hållplatsåtgärder Brösarp 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 11 oktober 2022. 
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Hållplatskategori Väderskydd Pris sep 2022 Efter medfinansiering Övrig hållplatsutrustning Pris sep 2022 Efter medfinansiering Kostnad totalt Kostnad efter medfinansiering
B3 Standardväderskydd 2,1 x 3,2 m 185 000 kr 92 500 kr Bänk med ryggstöd och armstöd 22 000 kr 11 000 kr Tomelilla 2 372 000 kr 638 500 kr
B6 vid fler än 20 påstigande SkåneExpressen-väderskydd 8 meter 1 095 000 kr 273 750 kr Papperskorg enkel 14 000 kr 7 000 kr Simrishamn 436 000 kr 218 000 kr
B6 vid fler än 50 påstigande SkåneExpressen-väderskydd 12 meter 1 601 000 kr 400 250 kr Cykelväderskydd 1 modul 109 000 kr 54 500 kr Ystad 298 600 kr 149 300 kr

Cykelväderskydd 2 moduler 218 000 kr 109 000 kr
Cykelställ pris per båge 6 400 kr 3 200 kr

Hållplats SkE-linje Kommun Väghållare
Påstigand
e Förslag hållplatskategori Status Väderskydd Bänk Papperskorg Cykelväderskydd Cykelställ Total kostnad

Total kostnad efter
medfinansiering

Brösarp Torparebron SkE 3, (SkE 4) Tomelilla Trafikverket 2+0 B4 Ingen åtgärd
Brösarp Bussterminal SkE 3, SkE 4 Tomelilla Trafikverket 36+47 B6 TrV räknar på den 2 190 000 kr 44 000 kr 28 000 kr 2 262 000 kr 583 500 kr
Brösarp Östra SkE 3 Tomelilla Trafikverket 8+11 B3 22 000 kr 22 000 kr 11 000 kr
Brodala SkE 3 Tomelilla Trafikverket 2+1 Utgår
Ravlunda Kyrkan SkE 3 Simrishamn Trafikverket 2+11 B3 44 000 kr 44 000 kr 22 000 kr
Ängdala SkE 3 Simrishamn Trafikverket 2+2 B4 Ingen åtgärd
Vitemölla Källebacken SkE 3 Simrishamn Trafikverket 2+3 B4 Ingen åtgärd
Kivik vandrarhemmet SkE 3 Simrishamn Utgår
Kivik Agdelundsvägen SkE 3 Simrishamn Trafikverket 3+9 B4 Ingen åtgärd
Kivik torget SkE 3 Simrishamn Utgår
Kivik skogsgala SkE 3 Simrishamn Utgår
Kivik Centrum SkE 3 Simrishamn Trafikverket Ny hållplats Beställd - byggs 2023
Mellby Skola SkE 3 Simrishamn Trafikverket 4+17 B3 44 000 kr 25 600 kr 69 600 kr 34 800 kr
S Mellby Tångdala SkE 3 Simrishamn Trafikverket 1+2 B4 Ingen åtgärd
Rörum Knäbäckshusen SkE 3 Simrishamn Trafikverket 3+7 B4 Ingen åtgärd
Rörum Hendricksson v SkE 3 Simrishamn Trafikverket 15+17 B3 TrV räknar på den 44 000 kr 25 600 kr 69 600 kr 34 800 kr
Vik Kanikevägen SkE 3 Simrishamn Trafikverket 3+11 B3 44 000 kr 44 000 kr 22 000 kr
Baskemölla Tjörnedala SkE 3 Simrishamn Trafikverket 1+3 B4 Ingen åtgärd
Baskemölla Gladsaxvägen SkE 3 Simrishamn Trafikverket 7+13 B3 44 000 kr 25 600 kr 69 600 kr 34 800 kr
Tobisborg SkE 3 Simrishamn Trafikverket 1+3 B4 Ingen åtgärd
Simrishamn Korsavadsvägen SkE 3 Simrishamn Trafikverket 8+1 B4 Ingen åtgärd
Simrishamn Brunnsparken SkE 3 Simrishamn Trafikverket 44+?? B3 44 000 kr 44 000 kr 22 000 kr
Simrishamn Christian Barnekowsg SkE 3 Simrishamn Kommunen 74+3 B3 44 000 kr 51 200 kr 95 200 kr 47 600 kr
Simrishamn Station SkE 3 Simrishamn Kommunen 17+56 B6 Genomförd
Brunsvik SkE 4 Tomelilla Trafikverket 1+2 B4 Ingen åtgärd
Eljaröd väg 19 Nyhem SkE 4 Tomelilla Trafikverket 4+6 B4 Ingen åtgärd
Mariavalls kloster SkE 4 Tomelilla Trafikverket 1+2 B4 Ingen åtgärd
Fågeltofta SkE 4 Tomelilla Trafikverket 2+7 B4 Ingen åtgärd
Frörum SkE 4 Tomelilla Trafikverket 0+1 B4 Ingen åtgärd
Tranåslund SkE 4 Tomelilla Trafikverket 0+1 B4 Ingen åtgärd
Skåne Tranås SkE 4 Tomelilla Trafikverket 5+19 B3 44 000 kr 44 000 kr 22 000 kr
Spjutstorpsvägen SkE 4 Tomelilla Trafikverket 0+0 B4 Ingen åtgärd
Lerskogsvägen SkE 4 Tomelilla Trafikverket 0+2 B4 Ingen åtgärd
Tomelilla Everöd SkE 4 Tomelilla Ny hållplats B4 44 000 kr 44 000 kr 22 000 kr
Tomellia svampakorset SkE 4, SkE 5 Tomelilla Trafikverket Beställd inom SkE 5. Vid ny linjesträckning trafikeras ej av SkE 4
Tomelilla station SkE 4 Tomelilla Kommunen B6
Tomelilla Gränsgatan SkE 4 Tomelilla Kommunen 45+4 B6 Genomförd
Benestad Kyrkan SkE 4 Tomelilla Trafikverket 6+2 B4 Ingen åtgärd
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Benestad Övrabyvägen SkE 4 Tomelilla Trafikverket 2+0 B4 Ingen åtgärd
Allevad SkE 4 Ystad Trafikverket 0+3 B4 Ingen åtgärd
Högesta nygård SkE 4 Ystad Trafikverket 0+1 B4 Ingen åtgärd
St Herrestad SkE 4 Ystad Trafikverket 2+20 B3 Genomförd
Ystad Öja SkE 4 Ystad Trafikverket 0+1 B4 Ingen åtgärd
Öjahill SkE 4 Ystad Trafikverket 4+1 B4 - Flytt av hpl 185 000 kr 44 000 kr 229 000 kr 114 500 kr
Ystad Annirogatan SkE 4 Ystad Kommunen 8+1 Utgår
Ystad Gamla Vattentornet SkE 4 Ystad Kommunen 23+3 B3 44 000 kr 25 600 kr 69 600 kr 34 800 kr
Ystad stadsbiblioteket/ÖsterportstorgSkE 4 Ystad Kommunen B6 Genomförd
Ystads station SkE 4 Ystad Kommunen B6 Genomförd
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Hållplatskategori Väderskydd Pris sep 2022 Efter medfinansiering
B3 Standardväderskydd 2,1 x 3,2 m 185 000 kr 92 500 kr
B6 vid fler än 20 påstigande SkåneExpressen-väderskydd 8 meter 1 095 000 kr 273 750 kr
B6 vid fler än 50 påstigande SkåneExpressen-väderskydd 12 meter 1 601 000 kr 400 250 kr

Övrig hållplatsutrustning Pris sep 2022 Efter medfinansiering
Bänk med ryggstöd och armstöd 22 000 kr 11 000 kr
Papperskorg enkel 14 000 kr 7 000 kr
Cykelväderskydd 1 modul 109 000 kr 54 500 kr
Cykelväderskydd 2 moduler 218 000 kr 109 000 kr
Cykelställ pris per båge 6 400 kr 3 200 kr
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelen 

Handläggare: Madeleine Dexe Andersson  
Titel: Kvalitets- och utvecklingsledare 
E-post: madeleine.dexeandersson@tomelilla.se 
Telefon: 0417-181 98 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/9 
 
Datum 11 oktober 2022 

 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern 
kontroll andra tertialet 2022 

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. 

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: 
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• 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.  

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

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

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. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 11 
oktober 2022 

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

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Dexe Andersson 

Kvalitets- och utvecklingsledare 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson 
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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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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 2022/143 
 
Datum 11 oktober 2022 

 

Riktlinjer för kravverksamhet 

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

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

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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2022-10-11. 

Riktlinjer för kravverksamhet, handlingsid: Ks 2022.xxx. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

KFS/Johanna Kandell 
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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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 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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Reservation 

Utredning lokalisering av ny f-6 skola 

Sammanträdesdatum 

23 september 2022 

Dnr FN 2019/32 

Vi Sverigedemokrater anser att kommunen bör göra ytterligare en oberoende utredning av 

Lindesborgsskolan innan vi tar beslut om en ny f-6 skola. Kommunen bör kontrollera 

ordentligt att skolan är i så dåligt skick som påstås. Detta är den nyaste skolan kommunen 

äger, att skolan skulle vara så missköt att den inte duger att renovera och tillbyggas måste 

utredas grundligt. Skulle det vara fallet måste kommunen ta lärdom av det eftersatta 

underhållet. Det är skattekollektivets gemensamma resurser, det borde kommunen ha mer 

respekt för.  

 

För Sverigedemokraterna Tomelilla 

Per Gustafsson 

2022-09-25 
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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. 
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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 

 

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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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 
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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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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 
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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. 

39



 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 
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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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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 
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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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 Näringslivs- och exploateringsenheten 
 Förutsättningar ny skola 
 2022-06-08 
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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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UTREDNING LOKALISERING 
AV NY F-6 SKOLA, 

TOMELILLA TÄTORT
Var ska en ny f-6 skola placeras?

Johan Holmqvist
Johan.holmqvist@tomelilla.se

Sammanfattning
Quot capita, tot sententiae
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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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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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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 115 Dnr FN 2022/73 

Integrationsstrategi för Tomelilla 
kommun - reviderad 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin, 
handlingsid: Fn 2022.2462. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I mars 2022 aktiverade EU massflyktsdirektivet, vilket innebär att ukrainska 
medborgare, kan få ett omedelbart skydd i Sverige och ett tillfälligt uppehållstillstånd. 
I och med detta så har förvaltningen sett över integrationsstrategin, handlingsid: Ks 
2020.1236.  

Revideringen innebär att begreppsförklaringar, bakgrund och fakta inte nämns i 
strategin utan är mer en övergripande information som delvis ska presenteras på 
webben.  

Förvaltningens arbetsgrupp för integration har även den tagits bort då behovet inte 
längre är aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 
Att revidera integrationsstrategin ger inga ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Barn och ungas perspektiv ingår i de prioriterade målområdena. 

Miljöperspektivet 
Inte aktuellt för ärendet. 

Uppföljning 
Uppföljning av målområdena görs i familjenämndens årsredovisning. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
23 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 115 forts. 

Familjenämndens individ- och familjeutskotts 
förslag till familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

Beslutsunderlag 
Fnifu § 118/2022, handlingsid: Fn 2022.2590.  

20220610 Integrationsstrategi- revidering, handlingsid: Fn 2022.2462. 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun, nuvarande version med ändringar 
färgmarkerade, handlingsid: Fn 2022.2637. 

Tidigare behandling 
Fnifu § 118/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade integrationsstrategin. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Datum:  
Beslutsparagraf:  
Börjar gälla:  
Dokumentansvarig politisk instans: Familjenämnden 
Dokumentansvarig tjänsteperson: Socialchef 
Följs upp: Varje mandatperiod eller vid behov 

Diarienummer:  
 
  

 

M Å L I N R I K T A T  D O K U M E N T  S T R A T E G I  

Integrations-
strategi   
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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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1 Bakgrund 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla 
kommuns framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet 
inom kommunens samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med 
helägda bolag. 

Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på 
ett övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med 
inriktning mot nyanlända. 

I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

2 Övergripande integrationsmål 
Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet: 

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

3 Prioriterade målområden för dem som är 
folkbokförda i kommunen 

3.1.1 Arbete, företagande och försörjning 
 

• Kommunen ska stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt 
som möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och, 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Kommunen ska också möjliggöra snabbare 
väg in i reguljärt eller studier samt allmänt främja företagande. 

• I samverkan med Arbetsförmedlingen, ska varje nyanländ finnas i arbete, 
förtagande, utbildning eller praktik inom två år efter ankomst till kommunen. 

3.1.2 Utbildning och språk 
 

• Kommunen ska medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse 
för värdet av språkkunskaper; ”svenska från dag 1”. 

• Kommunen ska erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som 
är anpassad efter arbetsmarknadens behov och individens förutsättningar. 
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3.1.3 Bostäder 
 

• Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger mer 
själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt undersöker 
möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

3.1.4 Hälsa och trygghet 
 

• Tomelilla ska vara en trygg och säker kommun för alla invånare. 

• Kommunen ska säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och 
stöd finns att få. 

3.1.5 Sociala nät, kultur och fritid 
 

• Kommunen ska möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva 
fritidssysselsättningar och publika evenemang som knyter an till och bejakar 
människors skilda erfarenheter. 

4 Framgångsfaktorer för att nå målen 
Grunden för en stark integration, läggs med smidigt mottagande, snabb etablering 
och med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 

Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 

För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser 
mellan arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan 
kommun, Arbetsförmedling, KROM-företag (privata arbetsmarknadsaktörer: 
Kundval Rusta och Matcha), utbildningsaktörer, privata arbetsgivare och 
civilsamhället.   

Ett framgångsrikt integrationsarbete innebär att integration ingår som en naturlig del i 
den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

5 Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 
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6 Organisation och ansvarsfördelning 
 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
• besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut. 

 
Styrelser och nämnder ansvarar för att: 

• beslutar om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i 
enlighet med strategins övergripande mål och prioriterade områden. 

 

Integrationsrådet ansvarar för att: 

• vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 

• följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen. 

 

Integrationssamordnare ansvarar för att: 

• följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen. 

• bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet. 

• delta på integrationsrådets sammanträden. 
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TOMELILLA KOMMUN 
 
 

Kf § 169/2017 Dnr KS 2016/379 
 
 

Integrationsstrategi för Tomelilla kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf § 169. 
Gäller från den 19 december 2017. 

 
Dokumentansvarig politisk instans: Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig tjänsteman: Kommunchef 

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller vid behov. 
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Syfte med integrationsstrategin 
Denna integrationsstrategi utgör ett viktigt vägledande dokument för Tomelilla kommuns 
framtida arbete med integration. Strategin omfattar integrationsarbetet inom kommunens 
samlade verksamhet, med vilken avses Tomelilla kommun med helägda bolag. 

 
Integration berör generellt alla grupper i samhället men denna strategi beskriver på ett 
övergripande sätt hur kommunen avser att arbeta med integrationen med inriktning mot 
nyanlända. 

 
I strategin finns Tomelilla kommuns specifika mål med integration och de 
framgångsfaktorer som identifierats för att nå de uppsatta målen samt verktyg för en 
nämndsövergripande inriktning av kommunens samlade insatser. 

 
Begrepp och förklaringar 
Integration 
Integration handlar om att känna tillhörighet och delaktighet i det svenska samhället. 
Integration är grunden för allas möjlighet att vara inkluderad i samhället; skola, 
arbetsplats, boende samt andra sociala, kulturella och politiska sammanhang. 

 
Asylsökande 
En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och ansökt om skydd. Under tiden 
en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. 
Personen står under LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) och får ett id kort av 
Migrationsverket som bevis på rätten att vara i Sverige. 

 
Ensamkommande 
Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan båda sina 
föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller 
även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare. 

 
Nyanländ 
En nyanländ person är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats 
uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl till exempel kvotflykting. 
En person är nyanländ under tiden som hon eller han omfattas av lagen om 
etableringsinsatser vars syfte är att underlätta för personer som är nya i Sverige att så 
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning. 
Etableringsinsatserna som pågår i 24 månader görs i samverkan med framför allt 
Migrationsverket, kommunen, Länsstyrelsen samt Försäkringskassan. Det är 
Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret. 
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Anvisningskommun 
Anvisningskommun är en kommun som tar emot ensamkommande barn och nyanlända 
efter anvisning av Migrationsverket. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn 
och barn som fått uppehållstillstånd. 
Sedan den 1 januari 2017 har Migrationsverket hela ansvaret att anvisa kommuner att ta 
emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats 
uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i 
utlänningslagen och deras anhöriga. Anvisningar till kommunerna avser nyanlända som är 
registrerade och vistas vid Migrationsverkets anläggningsboenden samt kvotflyktingar. 
Fördelningen av anvisningar baseras på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, 
befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 
samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. 

 
Eget boende 
Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de 
väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand 
(eget boende, ”ebo”). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt 
eller vänner. 

 
Bakgrund 
Om en person som ansökt om asyl får uppehållstillstånd har hon eller han rätt att bosätta 
sig i Sverige. Det gäller även kvotflyktingar som får uppehållstillstånd innan de kommer 
till Sverige. Sedan den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för 
bosättning. 

 
Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi (svenska för invandrare), 
samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg 
och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunen ansvarar också för försörjning 
för de personer som inte har rätt till en etableringsplan. 

 
I Tomelilla kommun ryms redan en stor del av världen, i kommunen finns ca 1 500 
människor från drygt 90 olika länder. Enligt skatteverkets statistik gällande Tomelilla 
kommun, för tiden januari 2015 och fram till maj 2017, är flyttnettot från annat land ca 
230 personer. 

 
Etablering på arbetsmarknaden är inte bara viktigt för nyanländas möjligheter till 
delaktighet i samhället och i arbetslivet utan också utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. I maj 2017 fanns 91 personer från Tomelilla kommun inskrivna i 
arbetsförmedlingens etableringsprocess. Statistiken visar i dagsläget är att endast tre 
personer av de 91 som är inskrivna i etablering har växlat över till arbete eller studier. 

65



4 

Nationella mål för integrationspolitiken 
Målet för integrationspolitiken på nationell nivå är lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. 
Enligt regeringen är arbete nyckeln till nyanländas etablering i Sverige. Arbete ger, 
förutom egenförsörjning, möjligheter att utveckla kunskaperna i det svenska språket och 
om det svenska samhället. Arbete bidrar också till ett utökat socialt nätverk. Många 
nyanlända är i yrkesverksam ålder och har såväl utbildning som erfarenhet som i större 
utsträckning bör tas tillvara, inte minst inom områden där det råder brist på arbetskraft. 
Regeringen anser också det angeläget att andelen kvinnor som tar del av 
arbetsmarknadsnära insatser respektive övergår till arbete ökar och att kvinnor och män 
ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. 

66



5 

Det övergripande målet för Tomelilla kommuns integrationsarbete är detsamma som 
det nationella målet:
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund.

Tomelilla kommuns övergripande integrationsmål 
 

 

Prioriterade målområden 
• Arbete, företagande och försörjning 

o Stärka individen så att fler kommer i egen försörjning så snabbt som 
möjligt genom att bland annat stimulera näringslivet till praktikplatser och 
nystartsjobb samt allmänt främja företagande. 

o Varje nyanländ ska finnas i arbete, förtagande, utbildning eller praktik, i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, inom två år efter ankomst till 
kommunen. 

• Utbildning och språk 
o Medverka till förbättrad kunskap i svenska språket och förståelse för värdet 

av språkkunskaper; ”svenska från dag ett”. 
o Erbjuda varje individ utbildning som håller hög kvalitet och som är 

anpassad efter arbetsmarknadens behov och individuella förutsättningar 
• Bostäder 

o Varje nyanländ ska kunna erbjudas boende genom att kommunen bygger 
mer själv, underlättar för andra att bygga, tillåter så kallat eget boende samt 
undersöker möjligheten att hyra tomma hus på landsbygden. 

• Hälsa och trygghet 
o Tomelilla kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla dess 

innevånare. 
o Säkerställa att varje nyanländ har full kunskap om var vård och stöd finns 

att få. 
• Sociala nät, kultur och fritid 

o Möjliggöra fler mötesplatser för aktiviteter, attraktiva fritidssysselsättningar 
och publika evenemang, som knyter an till och bejakar människors skilda 
erfarenheter. 
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Framgångsfaktorer för att Tomelilla kommun ska nå integrationsmålen 
Grunden för en stark integration läggs med smidigt mottagande, snabb etablering och 
med att den nyanlände aktivt tar ansvar för sin egen integration. 
Svenska språket är nyckeln till att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället och 
komma in på arbetsmarknaden. 
För att nå målet med arbete och/eller studier är det av vikt att skapa mötesplatser mellan 
arbetstagare och arbetsgivare och att en långtgående samverkan sker mellan kommun, 
Arbetsförmedling, arbetsgivare och civilsamhället. 

 
Ett framgångsrikt integrationspolitiskt arbete innebär att integration ingår som en naturlig 
del i den ordinarie verksamheten i förvaltningen och att det finns en god intern 
samverkan mellan kommunens olika verksamheter. 

 
Uppföljning 
Uppföljning av integrationsstrategin görs årligen i enlighet med de mål som anges i 
strategin samt i integrationsrådets rapport till kommunstyrelsen. 

 
Organisation och ansvarsfördelning 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 
-besluta om integrationsstrategi för Tomelilla kommun 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 
-tillhandahålla kommunfullmäktige rapporter om måluppfyllelse i samband med 
årsbokslut 

 
Styrelser och nämnder 
- besluta om mål för respektive styrelse eller nämnd avseende integrationsarbete i enlighet 
med strategins övergripande mål och prioriterade områden 
- till kommunstyrelsen rapportera måluppfyllelse enligt den tidplan styrelsen anger 

 
Integrationsrådet ansvarar för att: 
- vara en rådgivande och informerande funktion och verka som ett kunskaps- och 
samrådsorgan i integrationsfrågor. 
- i övrigt följa arbetsordningen för rådet som antagits av kommunstyrelsen 
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Förvaltningens arbetsgrupp för integration ansvarar för att: 
-aktivt arbeta för att målen i integrationsstrategin uppnås 

 
Förvaltningens integrationssamordnare ansvarar för att : 
-följa upp, samordna, initiera och stödja integrationsarbetet i kommunen 
-bedriva omvärldsbevakning i syfte att utveckla integrationsarbetet 
-delta på Integrationsrådets sammanträden 
-sammankalla och leda förvaltnings arbetsgrupp för integrationsarbete 
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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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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

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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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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Referenskod:
B17BC2

UPPHÄMTNINGSKVITTO

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

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

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Henrik Lundblad  
Titel: Näringslivschef 
E-post: henrik.lundblad@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18208 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 6 oktober 2022 

 

Tjänsteskrivelse Exploateringsavtal med 
Baby Invest 

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.  

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.  
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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.    

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse näringslivschef Henrik Lundblad, 6 oktober 2022. 

Exploateringsavtal Bo Ohlsson, handlingsid: Ks 2022.xxxx. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Henrik Lundblad 

Näringslivschef 

 

 

Beslutet skickas till:  

Näringslivschef Henrik Lundblad 
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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 VA-utredning 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 VA-
utredningar, 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.  

86



 
 

  8 

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.  

87



 
 

  9 

10.3 Gatukostnadsersättning och ersättning för allmän platsmark 

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.  

88



 
 

  10 

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. VA-utredning 

6b. VA-utredning 

7.  Ledningsåtgärder 

8. Huvudtidplan 

9. Utfart till väg 11 
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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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Sanatoriegatan 17B 

416 53 Göteborg 

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.  

Gamla Scan-
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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.  
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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.  
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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 
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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 

130



   Granskningshandling 2018-06-21 

 

 

 

 

Dämningsverket AB  

Organisationsnummer: 559120-4911 

Sanatoriegatan 17B 

416 53 Göteborg 

Dagvattenutredning Stuvaren 1 m.m. Kungsholmen, 

Stockholm. Dämningsverket AB och Niras Sweden AB. 

Upprättad 2018-XX-XX.  

  

BILAGA 3 

Ritning av befintlig dagvattendamm 
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13009209 

UPPRÄTTAD AV 

Ida Truedsson/Patrik Härle 

 

 

• 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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Link Discharge
Link_76 (DAS1706 -> DAG658)  16.34
Link_77 (DAG658 -> DUM1)  5.12
Link_122 (Reg2 -> DNB574)  27.31
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sepatr
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Damm ombyggd enligt dagvattenutredningCDS 10 års regn, 25% klimatfaktorBeräknad trycklinje

sepatr
Pratbubbla
Markyta

sepatr
Pratbubbla
Max beräknad trycklinje
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Pratbubbla
Vg ledning

sepatr
Skrivmaskin
Reglerbrunn
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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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Link_103 (DNB1160 -> DNB567)  35.48
Link_87 (DNB528 -> DNB1169)  31.69
Link_123 (Magut1 -> DNB574)  5.22
Link_75 (DNB1206 -> DAS1706)  8.26
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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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Flöde till damm genom inloppsledning
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Pratbubbla
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Flöde till reglerbrunn mot damm uppifrån

sepatr
Pratbubbla
Flöde efter damm, (inkl bräddflöde regleringar)



 

158



 

 

   

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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Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Granskningshandling 

2022–09-05  
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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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 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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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
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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
 

In
ge

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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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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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.  
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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.  

201



Antagandehandling 
Dp 177 

 

12(25) 
 

 
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 
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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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Kvarteret Laxen

Laxen 6, 7, 8, 9 och 10

Tomelilla kommun            Skåne Län

Terese Bruhn                           Henrik Lundblad                  
Planarkitekt                              Näringslivs- och exploateringschef                           

Upprättad på Kommunledningskontoret 2022-10-07

Plan nr 177

Antagandehandling
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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. 
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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. 
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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. 
 

234



Antagandehandling 
2022-10-07 

 

8(17) 

 

 

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.  

 
 

243



Antagandehandling 
2022-10-07 

 

17(17) 

 

 

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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 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

23 september 2022 
 

Justerandes sign    

 

Sbn § 71 Dnr SBN 2022/95 

Förslag till yttrande - Motion - Tillfälliga 
farthinder 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Reservation 
Thony Blomgren (SD) reserverar sig 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  
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 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

23 september 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts. 

planerat av en grupp av trafikanter. Det vore omöjligt för gatu- och parkenheten att 
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. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besvara 
motionen i enlighet med förvaltningens yttrande i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: Sbn 
2022.1454. 

Remiss - Ksau § 92/2022 Motion - Tillfälliga farthinder, handlingsid: Sbn 2022.853. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2022 (Kf 2022 § 31/2022) remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

23 september 2022 
 

Justerandes sign    

 

§ 71 forts. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 92/2022) 
remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sander Dijkstra (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag att avslå motionen. 

Thony Blomgren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Sander Dijkstras (M) yrkande. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunfullmäktige 
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Kf § 90 Dnr KS 2022/129 

Motion angående arbetsskor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Sara Anheden (S) har lämnat in motion angående fria arbetsskor för 
kommunens vård och omsorgspersonal med följande lydelse: 
Fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg Personal inom de flesta områden 
inom vård och omsorg har, liksom sina kollegor inom de tekniska förvaltningarna 
och kommunala bolagen, tillgång till arbetskläder. Däremot görs det skillnad mellan 
yrkesgrupperna när det gäller arbetsskor. Vård och omsorgspersonal, som är 
kvinnodominerade yrkesgrupper, måste själva bekosta de skor som används under 
arbetspasset i motsats till de mansdominerade yrkesgrupperna inom de tekniska 
områdena. Detta trots att vård och omsorgspersonal går och står större delen av sina 
arbetspass på stumma golv, och många av dem även utomhus i olika väder. Slitaget 
är stort utan att personalen kan råda över det, då det är arbetsgivaren som styr vad, 
hur och när de ska utföra sina arbetsuppgifter.  

Fotriktiga skor som avlastar vid stumma golv och minimerar risken för arbetsskador 
exempelvis på halt underlag (både inne och ute) utgör en stor kostnad för en redan 
lågavlönad personalgrupp. Konsekvensen blir att personalen ofta går i plastsandaler 
eller mindre fotriktiga (och mindre säkra), men billiga, gympaskor. Det resulterar i 
knä-, rygg- och höftproblem samt arbetsskador vid halk- och fallolyckor. Att skorna 
dessutom ofta tas med hem, då de är ens egna, medför risk för smittspridning ut i 
samhället.  

Anställda inom vård och omsorg behöver, liksom de inom de tekniska 
förvaltningarna, arbetsskor ur arbetsmiljöperspektiv men också för att jämställda 
förhållanden ska eftersträvas mellan kvinnor och män i arbetslivet. Här behöver 
Tomelilla kommun gå före och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare som arbetar 
förebyggande och värdesätter alla medarbetare lika.  

Kostnaden för att införa fria arbetsskor till personalen inom vård och omsorg ska 
vägas mot de sjukskrivningskostnader som undviks. Med andra ord blir kostnaden 
relativt låg och vinsterna i arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare höga.  
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 Kommunfullmäktige 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
19 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 90 forts. 

Därför yrkar jag:  

 

att Tomelilla kommun inför fria arbetsskor för personal inom kommunens 
vård och omsorg. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsunderlag 
Motion - inför fria arbetsskor för personal inom kommunens vård och omsorg, 
handlingsid: Ks 2022.2318. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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F6rslag

Jag vill att anvéndare pé webbplats Tomelilla kommun genvég sjélvservice ska kunna logga pé med

Skatteverkets e-legitimation AB Svenska Pass. Dagens fiirslag ér att Tomelilla kommun kan implementera tiliéta

inloggning med de metoder, som blivit godkénda av DIGG som "svensk e—iegitimation" (idag BanklD. Freja, Telia,

Svenska Pass, EFOS) i era lbsningar pé webbplats Tomelilla kommun.

Motivering

Nuvarande situation kan anvandare pa webbplats Tomelilla kommuns genvég sjaivservice logga pa med
e-iegitimation BankID f6r trygg och saker inloggning.

se genvag https://sjalvservice.tome|i||a.se/login

Jag har mycket erfarenhet anvénda webbtjansten felanmaian pa webbplats Tomelilla kommun med bade
e-legitimation BanklD och utan e-legitimation BanklD. En ftirdel anvanda tjansten felanma'‘lan. genom logga pa
e-legitimation BanklD, ar att felanmalan sparas pa min sidas logga in. Darfér vill jag att Tomelilla kommun
impiementerar alternativet logga pa med AB Svenska Pass ocksé, som kan anvandas f'o'r handlingar, som sparas

pé min sidas logga in.

Namnteckning

Ort och datum

TRYDE, 2022-09-08

Namnteckning (obligatorisk)

W
’k

l
r

m

De Iémnade uppgifterna dataregistrelas enligt Personuppgiftslagen

1 Tomelilla kommun (PUL) § 10. Dataregistret anvénds fiir administration av kommun‘
fullm5ktiges diarium. F6! information och rétteise i registret vénder

lnséndes till:
man sig till adressen till v‘a‘nster pé blanketten.

Kommunfullméktige
Férslaget kommer an publiceras pé www.tomelilla.se.

TOMELILEA KOMMUNTomelllla kommun
273 80 Tomelilla Kommunstyrelsen
Besbksadress: Gustafs torg 16

Telefon: 041 7-180 00 2022 ~09— l 2
I I I

Dian'enrPersonuppgifter
Fér- och efternamn

Mikael Nilsson

A r s Po tadress

TOMELlLLA
Telefon (éven riktnummer) E—postadress

250



 

 

   

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

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Thomas Lindberg  
Titel: Kommunsekreterare 
E-post: thomas.lindberg@tomelilla.se 
Telefon: 0417-180 00 
Mobil: Ansvarig 
 

Diarienummer: KS 2022/4 
 
Datum 3 oktober 2022 

 

Anmälningsärenden den 19 oktober 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
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 
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2 (2) 

9. Protokoll nr 4 vid styrelsesammanträde 2022-06-08, Tomelilla 
Industriaktiebolag (TIAB) 

10. Delårsrapport Ystad - Österlenregions miljöförbund, period 2022-01-01 - 
2022-08-31 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, den 3 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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