
   
Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: Onsdagen den 16 november 2022 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, Kommunhuset i Tomelilla 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare   
2 Ändringar i föredragningslistan   
3 Dialoger och informationsärenden ksau 16 

november 2022 
2022/3 3 

4 Informationsärende - Uppföljning ändring i 
reglemente om skyldigheter kring renhållning på 
gångbana m m  i Tomelilla kommun 

2021/161 4 - 6 

5 Partistöd 2023 2022/145 7 - 10 
6 Reglemente för ekonomistyrning, 

resultatutjämningsreserv och god ekonomisk 
hushållning 

2018/235 11 - 19 

7 Kommunstyrelsens mål 2023 2021/212 20 - 23 
8 Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 2023 
2022/153 24 - 26 

9 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026 2022/154 27 - 31 
10 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 

2023 
2022/109 32 - 35 

11 Ystad-Österlenregionens Miljöförbunds timtaxa 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen med mera 

2022/109 36 - 37 

12 Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla 
Egenandelsprogram,  justerat aktieägaravtal 
gällande Kommunassurans samt justerat  
ägardirektiv till Kommunassurans 

2022/155 38 - 100 

13 Utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och 
spillvatten för Brösarp 11:16 

2022/148 101 - 
103 

14 Fastställande av verksamhetsområde - Tylegatan 
Tomelilla 

2022/149 104 - 
108 

15 Granskningsbeslut gällande detaljplan för Tryde 
67:27 m.fl. 

2020/187 109 - 
180 
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Tomelilla kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
16 Antagande av detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 

11 m.fl. 
2012/243 181 - 

289 
17 Svar på motion - Naturskola i Tomelilla kommun 2022/53 290 - 

296 
18 Medborgarinitiativ - att fullfölja samt uppdatera 

Tomelilla kommuns  kulturmiljöplan 
2022/151 297 - 

298 
19 Statistikrapport för ej verkställda gynnande beslut 

inom SOL och LSS tredje kvartalet 2022 
2022/74 299 - 

301 
20 Anmälningsärenden den 16 november 2022 2022/4 302 - 

303 
 
 
 
 
 
 
 
Per-Martin Svensson (M) Thomas Lindberg 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417-18293 Thomas Lindberg 
Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn"  
E-post: kommun@tomelilla.se 
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, 
Kultur- och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 
16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgir
o

5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Johan Linander
Kanslichef
Direkt Ans

vari
gTlf
n

Mobil Ans
vari
gMo
bil

johan.linander@tomelilla.se

 
Tomelilla den 9 november 2022                          Dnr KS 2022/3 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 
 
 

Dialoger och informationsärenden ksau den 16 
november 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. Lunnarps BK med kultur och fritidsnämndens presidium samt 

berörda från förvaltningen, kl. 09.00 
4. Näringslivschef Henrik Lundblad 

- Handlingsplan Näringslivsutveckling 
- Markanvisning och principer för hållbart byggande 
- Avrapportering Österlen Lyser 

5. Projektledare Monika Jingmond 
- Tidplan ÖP-arbete 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 9 november 2022. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 76 Dnr SBN 2021/113 

Informationsärende - uppföljning av 
justering av lokala ordningsföreskrifter 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna samt 
översänder densamma till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021 (Kf § 123/2021) bifalla 
samhällsbyggnadsnämndens förslag på förändringar i de lokala ordningsföreskrifterna 
i reglemente A 17:01 samt att uppföljning av ärendet ska göras om ett år. 

 

Bakgrund 
De lokala ordningsföreskrifterna är ett tillägg till ordningslagen, vilka är anpassade till 
varje kommuns lokala förutsättningar. De styr vad som är tillåtet att göra på offentlig 
plats i kommunen. 

Justeringar av den lokala ordningsföreskriften gjordes under hösten 2021 för att 
förtydliga och förbättra.  

 

Uppföljning 
Containrar och byggställningar 
I den gamla föreskriften fanns inget reglemente för vad som gäller när byggställning 
skall placeras på offentlig plats och därför gjordes en uppdatering i A16:1 § 8. 

Dessa ärenden hanteras numera av Tomelilla direkt så 
samhällsbyggnadsverksamheten kan därför inte se om det skett en ökning av 
ansökningar om tillstånd. 

 

Fastighetsinnehavares skyldighet 
Det genomfördes ändringar i de lokala föreskrifterna A 17:1 § 6 där vi ville lägga mer 
vikt på att fastighetsägaren också har ett ansvar att se till att trafiksäkerheten uppnås 
på våra bostadsgator, genom att sköta sin växtlighet och hålla fri sikt i gaturummet.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 

 

Vi kan nu se att det har gett resultat och att fastighetsägarna har nu lite mer förståelse 
för att det handlar om att minimera olyckor på våra gator och de utför 
klippning/röjning utan några protester. 

En ökning av inkomna anmälningar från kommuninnevånarna är också ett resultat i 
denna förändring där man ser positivt på att ett föreläggande kan förenas med vite 
om inte åtgärden har vidtagits.  

I dag har vi ett ärende som lämnats över till Bygg för upprättande av ett föreläggande 
där fastighetsägaren vägrar att vidta åtgärder. På den berörda hörntomten växer det 
en hög häck där sikten skyms i korsningen där högerregel gäller. 

Vår uppdatering av den lokala ordningsföreskriften har även uppmärksammats av 
andra kommuner, som har hört av sig gällande fastighetsägarens ansvar av 
växtligheten på sin tomt och visat intresse för hur vår process ser ut. Även media har 
visat intresse för dessa ärenden. 

  

Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheten identifierar inga direkta ekonomiska konsekvenser utifrån beslutet. 

Barnperspektivet 
Verksamheten identifierar att man måste säkerställa att barn inte kommer till skada i 
trafiken. Växtligheten ska sköts vid våra bostadsgator så att sikten hålls fri i 
gaturummet. 

Miljöperspektivet 
Verksamheten identifierar inga direkta miljökonsekvenser utifrån beslutet. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna samt 
översänder densamma till kommunfullmäktige för kännedom. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 76 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, teknisk administratör gata Eva Lärka, handlingsid: Sbn 2022.1628. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

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

 

 Kommunfullmäktige 

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

Diarienummer: KS 2022/145 
 
Datum 17 oktober 2022 

 

Tjänsteskrivelse partistöd 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för 2023 utbetala partistöd enligt nedan:  

Moderaterna: 86 941 kr  

Centerpartiet: 61 294 kr  

Liberalerna: 18 549 kr  

Kristdemokraterna: 18 549 kr  

Arbetarepartiet Socialdemokraterna: 86 941 kr  

Vänsterpartiet: 27 098 kr  

Miljöpartiet de gröna: 18 549 kr  

Sverigedemokraterna: 112 588 kr  

 

Kommunfullmäktige beslutar att en skriftlig redovisning, som visar att partistödet 
använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § kommunallagen, samt 
granskningsintyg ska inlämnas till fullmäktige senast den 30 juni 2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av partistöd. 

Enligt reglementet för partistöd i Tomelilla kommun beräknas partistödet till 20 % 
av prisbasbeloppet per mandat (under valår 25 %). Stödet fördelas med ett grundstöd 
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som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt ett mandatstöd som utgörs av 
resterande belopp fördelat per mandat och år. Prisbasbeloppet för 2023 har fastställts 
till 52 500 kronor, vilket medför ett grundbelopp om 10 000 kronor per parti och ett 
mandatstöd om 8 549 kronor per mandat. 

Samtliga partier har redovisat det partistöd som utbetalades 2021 i rätt tid. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det totala partistödet för samtliga åtta i kommunfullmäktige representerade partier 
blir 430 500 kr. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Senast ett halvår efter 2023 års utgång, dvs den 30 juni 2024, ska partistödet ha 
redovisats i enlighet med kommunallagen 4:31. Paragrafen stadgar att beslut om 
partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 29 § första stycket. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 17 oktober 2022. 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 
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Beslutet skickas till:  

Moderaterna 

Centerpartiet 

Liberalerna 

Kristdemokraterna 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

Vänsterpartiet 

Miljöpartiet de gröna 

Sverigedemokraterna 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 
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Kommunledningskontoret 
Johan Linander 
 

 
Uträkning av partistöd 2023 

 
20 procent av prisbasbeloppet (valår 25 %, övriga år 20 %). 
Prisbasbelopp 2023 = 52 500 kronor. 
 
52 500 kronor x 20 procent = 10 500 kronor. 
 
10 000 kronor i grundbelopp per parti. Resterande fördelas per mandat. 
41 mandat i fullmäktige x 10 500 kronor (20 % av prisbasbeloppet) = 430 500 kronor. 
Grundbelopp 8 partier x 10 000 kronor = 80 000 kronor. 
430 500 kronor minus 80 000 kronor = 350 500 kronor delat på 41 mandat = 8 549 kronor 
per mandat. 
 
Utbetalas från: Ansvar 01 – slag 4531 – Verksamhet 003 
 
Parti Mandat i 

fullmäktige 
Uträkning Utbetalt 

(M) 9 10 000 + 76 941 = 86 941 kr  
(C) 6 10 000 + 51 294 = 61 294 kr  
(L) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(KD) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(S) 9 10 000 + 76 941 = 86 941 kr  
(V) 2 10 000 + 17 098 = 27 098 kr  
(MP) 1 10 000 + 8 549 = 18 549 kr  
(SD) 12 10 000 + 102 588 = 112 588 kr  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

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

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 8 november 2022 

 

Revidering av reglementet för 
ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hållning. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av kommunens reglemente för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv (RUR) och god ekonomisk hushållning ska följas upp en 
gång per mandatperiod eller tidigare vid behov.  

Med anledning av kommande lågkonjunkturer kan det finnas behov av att nyttja 
resultatutjämningsreserven på grund av vikande skatteunderlag. Enligt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) senaste prognoser kan det finnas möjlighet att i 
samband med bokslut 2023 och 2025 ianspråkta resultatutjämningsreserven. I dagens 
läge har maximalt belopp avsatts till reserven, 5 % av eget kapital, men denna 
avsättning bör kunna uppgå till 10 % av eget kapital. I övrigt ska det tidigare antagna 
regelverket gälla.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån den ekonomiska osäkerheten i kommande lågkonjunkturer bedöms 
möjligheterna att avsätta högre andel av eget kapital i resultatutjämningsreserven som 
positivt för den kommunala verksamheten. 

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

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

Uppföljning 
Uppföljning av kommunens resultat kommer att ske tertialvis under år 2023.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström 8 november 2022 

Reviderat reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kommunstyrelsen 
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Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god 
ekonomisk hushållning 

 
SYFTE 
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den ekonomiska 
styrningen i Tomelilla kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av 
kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente. 
 
För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel 

• Budget och mål 
• Ägardirektiv 
• Redovisning 
• Internkontroll 
• Uppföljning och utvärdering 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en effektiv 
användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta för medborgarna. En 
aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är en förutsättning för att 
ekonomistyrningen ska lyckas.  
 
ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
 
Kommunfullmäktiges ansvar 
Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder genom att 
fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och budget för var och en av 
nämnderna.  
 
De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 
 
Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan nämnder. 
 
Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. Det ska ske 
genom en förenklad tertialuppföljning per 30 april, lagstadgad delårsrapport per 31 
augusti samt ett årsbokslut per 31 december. 
 
Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala bolagen.  
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Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning som den 
finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om beslutade mål för verksamhet 
och ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och lämna 
förslag på åtgärder för att komma tillrätta med obalansen. Kommunstyrelsen har 
befogenhet att inom en ram på en miljon kronor göra omfördelning av anslag mellan 
nämnder. 
 
Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete se till att principer för ledning 
och styrning tillämpas och utvecklas inom alla verksamhetsområden. 
 
Nämndernas ansvar 
Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av kommunfullmäktige 
fastställda mål och riktlinjer samt att gällande lagstiftning och regler i övrigt följs. 
Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom den av kommunfullmäktige 
fastställda budgetramen.  
Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid 
befarat underskott. 
Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via förvaltningen få en handlingsplan 
inom fyra veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 
redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är otillräcklig för 
att uppnå de uppsatta målen ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att 
omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden 
hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget ska vara finansierad. 
 
Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen fastställd 
plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare 
information om verksamhet och ekonomisk ställning. 
 
BUDGET OCH MÅL 
 
Budgetprocessen 
Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens innehåll i stort. 
Utöver detta gäller för Tomelilla kommun följande: 
 

• Kommunstyrelsen fastställer tidplan för kommande planperiod i december året 
innan budgetprocessen startar.  

• Kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar och anvisningar om målarbetet 
till nämnderna i januari året innan. 
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• Kommunstyrelsen inbjuder nämndpresidierna till en analysdag där omvärldsanalys 
och planeringsförutsättningarna presenteras 

• Kommunfullmäktige ska i juni månad fastställa budget och mål för 
nästkommande år. 

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, varav budgetåret 
är det första året. 

• Investeringsberedningen sammanträder vid tre tillfällen under året där nämnderna 
vid första mötet ska presentera den totala bruttolistan för planeringsperioden. 
Denna lista specificeras med ekonomisk information, namnsätts och prioriteras 
under investeringsberedning 2 och 3 där även det slutgiltiga förslaget 
sammanställs. 

• Under året genomförs 2 samråd med de kommunala bolagen där bolagen föredrar 
det ekonomiska läget samt klargör förutsättningar för framtiden. 

 
Budgeterad resultatnivå 
Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2 % av skatteintäkter och 
statsbidrag för att möjliggöra en investeringsnivå som inte kräver lånefinansiering samt 
för att kunna möta förändringar i de ekonomiska förutsättningarna under året. Endast i 
undantagsfall ska den beräknade resultatnivån underskrida 1 %. 
 
Anslagsbindningsnivå 
 
Driftbudget 
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en budgetram för att bedriva 
verksamheten. Budgeten ska vara kopplade till mål. Anslagsbindningsnivå är per nämnd, 
vilket innebär att nämnden fritt kan flytta anslagen mellan verksamheter under 
innevarande budgetår. Ändringar som innebär antingen en avsevärd förändring eller är av 
principiell art i förhållande till mål och riktlinjer ska anmälas till kommunfullmäktige. 
Om förändringen berör andra nämnder ska samråd med dessa ske före beslut. 
Bruttobudgetering och bruttoredovisning ska tillämpas.  
 
Investeringsbudget 
Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde där större 
investeringsprojekt framgår. Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel 
mellan olika verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.  
Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos kommunstyrelsen med 
anledning av investeringar ska täckas av tilldelade anslag för aktuell 
nämnd/kommunstyrelse. En ökning av investeringsramen kan efter framställning beviljas 
under pågående budgetår. Beslut utökad investeringsram fattas av kommunfullmäktige 
om  
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REDOVISNING 
 
Syfte med redovisningen 
Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 

• Ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 
• Spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade beslut 
• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning 

Externredovisning 
Externredovisningen utgår från: 

• gällande lagstiftning 
• god redovisningssed 
• vedertagna redovisningsprinciper 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar det 
gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, uppfyller intressenters 
krav och förväntningar på en konsekvent och rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen 
ska utfärda regler och förtydligande gällande regler inom externredovisningen. 
 
Internredovisning 
Den interna redovisningens roll är avspegla den organisation som kommunen och 
respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med andra data från 
verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på olika nivåer i organisationen att 
fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att uppbyggnaden av internredovisningen görs 
så att behovet av den ekonomiska informationen på olika nivåer i kommunens 
organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisning åvilar respektive nämnd i 
samspel med kommunstyrelsen. 
 
INTERNKONTROLL 
 
Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och för att 
hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att 
säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. 
Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och verksamhetsrisker. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för internkontroll. 
 
UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 
Uppföljningar 
Respektive nämnd ska via förvaltningen upprätta en förenklad tertialuppföljning för 
perioden januari-april. Uppföljningen ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat till 
och med 30 april samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.  
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Den lagstadgade delårsrapporten avser perioden januari-augusti och ska innehålla 
ackumulerat ekonomiskt resultat till och med augusti samt prognosticerat ekonomiskt 
resultat för helåret. Delårsbokslutet ska dessutom innehålla uppföljning av nämndernas 
verksamhetsmål samt ett koncernbokslut. 
 
Den förenklade tertialuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen i juni månad och 
lämnas till kommunfullmäktige som information. Den lagstadgade delårsrapporten 
beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Årsredovisning och resultatöverföring mellan åren 
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och 
revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen 
ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens ställning samt måluppfyllelse för 
det gångna året inklusive ett koncernbokslut. 
 
Vid beredningen av ärendet ska kommunfullmäktige beakta nedanstående principer: 
Huvudprincipen inom barn och omsorg (skola) är att såväl över- som underskott i sin 
helhet ska överföras till följande år. 
Förutsättningarna för att hela budgetavvikelsen ska överföras är att verksamheten har 
genomförts i planerad omfattning, målen har uppfyllts samt att avvikelsen har varit 
påverkbar från verksamhetens sida.  
 
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR) 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 1 § ska fullmäktige besluta om riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. Kommunen har också möjlighet att avsätta pengar till en 
resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna ska därför även innehålla bestämmelser som 
reglerar hanteringen av denna reserv. 
 
Förutsättningar 
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet 
måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas 
för nästkommande generation 
 
Föreskrifter avseende resultatutjämningsreserv 
Förutsättningar 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § får kommunen under vissa förutsättningar 
reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv. En 
resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan 
disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är 
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således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att 
skapa större flexibilitet för verksamheterna. 
 
Reservering 
Reservering till resultatutjämningsreserv ska göras i syfte att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. I Tomelilla kommun får reservering göras utifrån reglerna i 
Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § . Detta innebär att kommunen får göra en 
reservering till en resultatutjämningsreserv med högst ett belopp som motsvarar det lägsta 
av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent 
av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och 
fastighetsavgift. I ett läge med ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelser, är gränsen för reservering två procent av de ovan nämnda posterna. 
Reserven får uppgå till högst 10 % av det egna kapitalet. Kommunen kan redan i 
samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till 
resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband medbehandlingen 
av årsredovisningen. 
 
Disposition 

• I Kommunallagen (2017:725) 11 kap 14 § anges att ”medel från en 
resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel”. Således är det endast av konjunkturella skäl som disponering får 
ske och inte för att undvika verksamhetsanpassning eller skattehöjning till följd av 
andra orsaker. 

• Disponering får endast göras för att täcka upp ett negativt balanskravsresultat. 
• Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna görs genom att jämföra 

aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling i riket med 
den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. 
Om det aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger 
genomsnittet för de senaste tio åren får disposition göras med mellanskillnaden, 
beräknat på intäkter i form av skatteintäkter och inkomstutjämning. Med 
underliggande skatteunderlag menas att justering görs för de förändringar i 
skattelagstiftningen som påverkar det kommunala skatteunderlaget.  

 
God ekonomisk hushållning 
 
Tomelilla har en ekonomi som är något svagare än för genomsnittskommunen i Skåne. 
Kommunen bör stärka sin ekonomi, då de närmaste åren förväntas att kommunerna i 
Sverige står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från 
befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala tjänster kommer 
att öka betydligt snabbare än tidigare. För många kommuner innebär det att intäkterna 
från skatteunderlagets tillväxt inte beräknas räcka till. Det är därför viktigt att kommunen 
har en aktiv ekonomistyrning. 
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Mål för god ekonomisk hushållning 
Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. 
Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning och dels av 
sammantaget verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning enligt nedan. 
 
Måluppfyllnad 
Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd 
bedömning av kommunens finansiella och verksamhetsmål. Kommunfullmäktige 
fastställer dessa mål årligen i samband med budgetbeslutet.  
 
Finansiella mål 
Som övergripande finansiellt mål gäller: 

•  Ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning 
Övergripande mål bryts ner i tre olika finansiella mål enligt nedan som sedan gäller 
under en treårsperiod och beslutas av kommunfullmäktige varje år. 

• Resultatmål 
• Investeringsmål 
• Skuldmål 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunstyrelsen 

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

Diarienummer: KS DiarieNr 
 
Datum 1 november 2022 

 

Mål 2023 för kommunstyrelsen  

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

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

Hållbar utveckling 
Tomelilla tillvaratar och tillgängliggör digitaliseringens möjligheter  
Indikatorer:  

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

samt till förmån för alternativa kommunikationsformer i samband med 
krisledning. 

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

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

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

• Genomförande av certifiering inom jämställdhetsområdet. 

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

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

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

Indikatorer:  

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

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

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

Tomelilla kommunförvaltning är en attraktiv arbetsgivare  

Indikatorer:  

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

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

kommunens kompetensutvecklingsbehov. 
• Uppföljning av handlingar och resultat som möter 

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

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

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

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

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

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

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 1 november 2022 
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Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

Tomelilla kommun, Kommunledningskontoret, Gustafs Torg 16, 271 73 Tomelilla 

 

 Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabeth Wahlström  
Titel: Ekonomichef 
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se 
Telefon:   0417-183 05 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/153 
 
Datum 8 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse beslutsattestanter 
kommunstyrelsens verksamhetsområde 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta attestförteckning för kommunstyrelsen för år 2023, 
handlingsid: Ks 2022.xxx, samt delegerar till kommundirektören att vid förändringar 
under året utse nya beslutsattestanter. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med gällande attestreglemente ska styrelsen och nämnder årligen fatta 
beslut om beslutsattestanter samt deras respektive beloppsgränser. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

 

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

 
Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Uppföljning 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ekonomichef Elisabeth Wahlström, 8 november 2022 

Förslag till attestförteckning -kommunstyrelsen år 2023 

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Elisabeth Wahlström 

Ekonomichef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samtliga omnämnda beslutsattestanter 
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Förslag till attestföreckning - kommunstyrelsen år 2023

Ansvar Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå

20100 Kommundirektör Britt-Marie Börjesson Tf kommundirektör Johan Holmqvist 5

20500 Kommunikationschef Katrin Högborn Tillväxt o utvecklingschef Helena Berlin 2

20600 HR-chef Ann Nilsson Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 2

20610 Chef bemanningsenheten HR chef Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 2

20800 Tillväxt o utvecklingschef Helena Berlin Kommunikationschef Katrin Högborn 3

20810 Enhetschef Tomelilla Direkt Pamela Lindqvist Tillväxt o utvecklingschef Helena Berlin 2

20830 Exploaterings- o näringslivschef Henrik Lundblad Tillväxt o utvecklingschef Helena Berlin 2

21200 Kanslichef Johan Linander Kommunsekreterare Thomas Lindberg 2

21300 Ekonomichef Mariana Vikström Verksamhets- o kvalitetsledare Madeleine Dexe Andersson 5

21700 Digitaliseringschef Mikael Göransson IT samordnare Anders Nordin 4

Kommundirektör och ekonomichef har obegränsad rätt att attestera samtliga fakturor.

Basbelopp 2021  är fastställt till 47 600kr
Nivå 1 100 000,00                                               

Nivå 2 500 000,00                                               

Nivå 3 1 000 000,00                                            

Nivå 4 2 500 000,00                                            

Nivå 5 5 000 000,00                                            
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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: Madeleine Dexe Andersson  
Titel: Kvalitets- och utvecklingsledare 
E-post: madeleine.dexeandersson@tomelilla.se 
Telefon: 0417-181 98 
Mobil:    
 

Diarienummer: KS 2022/154 
 
Datum 8 november 2022 

 

Tidplan mål och budget 2024 med plan 
för 2025–2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Ärendebeskrivning 
Omvärlds- och nulägesanalys, 11 januari 2023 13.00 
Omvärldsanalys med globala trender inför kommande planperiod redovisas. Hur 
påverkas Tomelilla kommun av förändringar i omvärlden? Hur kommer den 
ekonomiska utvecklingen att påverka Tomelilla kommun? 

Nulägesanalysen för kommunen redovisas. Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna 
från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, överförmyndarnämnden och 
byggnadsnämnden samt berörda tjänstepersoner. 

Fastställande av budgetförutsättningar, 25 januari 2023 
Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och 
budget 2024–2026 utifrån resultatet från omvärlds- och nulägesanalyserna samt de 
aktuella ekonomiska förutsättningarna. Vidare formuleras eventuella remissfrågor 
och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. 

Förutsättningarna skickas ut till nämnderna för yttrande enligt samma modell som 
inför 2023 års budget, det vill säga en redovisning av de utmaningar och möjligheter 
man ser för kommande planperiod. I yttrandet ska även investeringsbehoven vara 
inkluderade. 
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Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023. 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
Samrådet syftar till en redogörelse av föregående årsbokslut och 
budgetförutsättningar för 2022. Deltagande aktörer är kommunstyrelsens 
arbetsutskott, Österlenhem AB, Tomelilla Industri AB, Österlens Kommunala 
Renhållnings AB, Österlen Vatten AB, Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, 
Miljöförbundet samt chefstjänstepersoner. 

Nämndernas yttrande angående budgetförutsättningarna samt förslag 
till mål, taxor och avgifter lämnas, 11 april 2023 
Nämnderna ska lämna sina yttranden samt förslag till mål, taxor och avgifter till 
kommunstyrelsen senast den 11 april 2023. I svaren ska investeringsbehoven 
redovisas. 

Investeringsberedning 1, 18 april 2023 kl. 14.00 
Vid beredningens första möte redovisas den "bruttolista" inför 2024–2026 som 
nämnderna har lämnat i sina budgetyttranden samt en genomgång av tidigare 
beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens 
ledamöter samt berörda tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023. 
Investeringsberedning 2, 25 april 2023 kl. 14.00 
Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt 
utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar. 

Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndspresidierna utifrån budgetyttranden. Eventuella 
tilläggsfrågor och uppdrag ges till nämnderna. Deltar gör även berörda 
tjänstepersoner. 

Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 30 
april 2023 
Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. 

Investeringsberedning 3, 8 maj 2023 kl. 14.00 
Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade 
investeringsobjekt 2024. Beredningens underlag utgör en del av kommunstyrelsens 
budgetförslag. 
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Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 
maj 2023 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga 
förslag till mål och budget 2024 med plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter 
och taxor. 

MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL § 11, 26 
maj 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget, 31 maj 2023 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2024 med 
plan 2025–2026, skattesats 2024 samt avgifter och taxor. 

Reservdag MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 
§ 11, 9 juni 2023 
Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna. 

Kommunfullmäktige 19 juni 2023 
Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2024 med plan 2025–2026, fastställer 
skattesats för 2024 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. 

Fastställande av nämndernas internbudget, senast 30 september 2023. 
Under september månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina 
respektive internbudgetar samt nämndsmål. Återredovisning från nämnderna ska ske 
till kommunfullmäktige i november. Eventuella större och principiella revideringar 
som föranleds av förändringar i skatte- och statsbidragsprognoser ska kommuniceras 
till budgetberedningen. 

Budgetberedningen/kommunstyrelsens arbetsutskott, ger förslag på 
eventuell justering/komplettering av mål och budget, 4 oktober 2023. 
(Observera att detta handlar enbart om revideringar som föranletts av större och 
principiella förändringar av skatte- och statsbidragsprognos.) 

Kommunstyrelsens förslag till eventuell justering/komplettering av 
mål och budget, 18 oktober november 2023 
Kommunfullmäktige, 6 november 2023 
Kommunfullmäktige gör eventuella justeringar i budgeten. 

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson, 8 
november 2022 

Tidplan mål och budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: Ks  

 

Kommunledningskontoret  

 

 

Madeleine Dexe Andersson 

Kvalitets- och utvecklingsledare 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 
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Vård och omsorgsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisorerna 

Österlenhem/TIAB 

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 

Österlen VA AB 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

Kommunfullmäktige för information 
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 DIR §68         Dnr  ADM.2022.3620  
  
  
   
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen  
 
Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn för 
2023 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, samt i samarbetskommuns Sjöbos kommunfullmäktige. Jämfört med 2022 
föreslås alla delar av taxan räknas upp med 3,5 %. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2020 överfördes alkoholtillsynen till miljöförbundet. Vid övergången fanns en gällande 
taxa som reviderades under 2020 och som sedan fastställdes i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige under hösten. Taxan trädde i kraft 1 januari 2021 och av beslutet framgår att 
taxan gäller för 2021 och därför ska ny taxa fastställas för kommande år. I förslaget till taxa för 2023 
föreslås en höjning av samtliga avgifter med 3,5 %. 

Beslutsunderlag 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen. 

Förslag till beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund godkänner taxa för prövning och tillsyn för 
2023 enligt alkohollagen och överlämnar taxan för beslut i respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige, samt i samarbetskommuns Sjöbos kommunfullmäktige. Jämfört med 2022 
föreslås alla delar av taxan räknas upp med 3,5 %. 
 
____ 
 
Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbos kommuner  
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Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57 35 00, e-post: exp@ystadosterlenmiljo.se 
hemsida: www.ystadosterlenmiljo.se 

 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen för Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystads kommuner enligt alkohollagen – Avgifter 2023 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för direktionen på Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 

kostnader för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt de 
föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Taxan är beslutad med stöd av 8 kap. 
10 § i lagen.  

 
2 §   Vid tillämpning av taxa för år 2023 är timtaxan 1 348 kr per timme handläggningstid. 

Gäller endast för 4 §. 
 
3 § Ansökningsavgifter  
• Stadigvarande tillstånd för allmänheten ....................................................................11 695 kr  

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap ................................................................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet .........................11 695 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten p.g.a. byte av bolagsform (nytt org.nr  
medför nyansökan) avser befintlig tillståndshavare i kommunen med oförändrad  
verksamhet ..................................................................................................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för allmänheten, avser pausservering ....................................8 487 kr 

• Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe .........................................8 487 kr 

• Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme 
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en gemensam ansökan) ....................8 487 kr 

• Anmälan och godkännande av lokal vid cateringverksamhet, avser ej tidigare  

godkänd lokal ..............................................................................................................1 138 kr 

• Anmälan av lokal vid cateringverksamhet, avser tidigare godkänd lokal .....................414 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................5 278 kr 

b)  mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ...............................................6 417 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten, avser tillfällig pausservering 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 138 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................2 173 kr 

• Tillfälligt tillstånd för allmänheten 
 (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................2 173 kr 

b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 
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• Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang (avser partihandlare) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................4 761 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................5 899 kr 
 

• Tillfälligt tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme  
(avser i kommunen befintliga tillståndshavare, en ansökan per arrangemang) 

a) 1 – 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ......................................................1 863 kr 

 b) mer än 2 dagar, under sammanhållet arrangemang ................................................3 726 kr 

• Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap (avser ett tillfälle och kan beviljas  
högst 12 gånger per år) ................................................................................................1 138 kr  
Vid fler än 12 tillfällen per år söks stadigvarande tillstånd för slutna  
sällskap, se avgift ovan. 
 

• Tillfällig utökning i befintligt stadigvarande tillstånd avseende serveringstid, serveringsyta  
a) för allmänheten .................................................................................................... 2 173 kr 
b) för slutna sällskap  .................................................................................................1 138 kr 
 

Förändring eller tillägg i gällande tillstånd 

a) Tillägg av cateringtillstånd i befintligt stadigvarande tillstånd (avser i kommunen 

befintliga tillståndshavare) ..........................................................................................6 417 kr                                                  

b) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav om 20 % eller mer .......................................................6 417 kr  

c) Byte av bolagsman/styrelse/ägare eller annan PBI (person med betydande  

inflytande) med aktieinnehav mindre än 20 % ...........................................................3 829 kr     

d) Ändrade serveringstider ..............................................................................................3 829 kr 

e) Om-/tillbyggnad eller på andra sätt ändrade serveringslokaler ..................................3 829 kr 

f) Ändring av alkoholdrycker som får serveras ..............................................................3 829 kr 

g) Tillägg av uteservering ................................................................................................3 829 kr 

h) Namnbyte på serveringsställe, namnändring på bolag med bibehållet org.nr ........utan avgift  
Övrigt 
i) Anmälan kryddning av snaps ..................................................................................utan avgift  

j) Anmälan om provsmakning (avser i kommunen befintliga tillståndshavare) ........utan avgift  

k) Anmälan om rumsservering och/eller minibar ........................................................utan avgift  
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Kunskapsprov 
• Kunskapsprov, kostnad per provtillfälle, max 3 gånger/person/ansökan ...................2 070 kr 

• Kostnad för auktoriserad tolk .......................................................................Självkostnadspris 

Tillsynsavgifter 

Fast tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd ........................................................1 966 kr  
Ansvarsfull alkoholservering anordnas årligen och verksamheterna erbjuds att närvara till ett 
självkostnadspris. 
Rörlig tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd  
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättning av alkoholdrycker för varje serveringsställe, 
avser tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd.  
Rörlig tillsynsavgift tas ut med 1% av redovisad årsomsättning av alkoholdrycker, dock 
högst 16 767 kr. 
Restaurangrapport 
Den rörliga tillsynsavgiften baseras på årsomsättningen av alkoholdrycker, som 
tillståndshavaren redovisar i restaurangrapporten. Restaurangrapporten ska lämnas in varje år 
enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter om servering av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.  
Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar miljöförbundet påminnelse.  
Påminnelseavgift försenad restaurangrapport .....................................................................569 kr  
 

4 § I den fasta tillsynsavgiften /anmälningsavgiften ingår inte: 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamheten bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer föreläggande eller förbud eller har bristande 
egenkontroll 
 

- Bristfälliga underlag till ansökningar och anmälningar som kräver komplettering och 
extra handläggning 
 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten 
 

- Handläggning av klagomål 
 
För handläggning som debiteras med extra timavgift genom att den faktiska nerlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand och per 
påbörjad halvtimme. 
 
5 § Nedsättning av avgift 
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 
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 DIR §67         Dnr  ADM.2022.3623  
  
  
  
Timavgifter för året 2023  

Beslut 
Direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta att direktionen för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund ska för verksamhetsåret 2023 höja alla taxor och timavgifter 
med 3,5 % inför 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och 
vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt 
resultat. Miljöförbundet ska även visa på god ekonomisk hushållning. 

 
Under hösten 2019 tillskrev direktionen samtliga medlemskommuner att besluta om taxor som 
miljöförbundet arbetar efter vid myndighetsutövning om årlig höjning med 2,5% t o m 2022.  
Kommunerna beslutade enligt förslaget i kommunfullmäktige om en årlig höjning av timavgifter 
med 2,5 % fram till och med 2022 och att 2023 ska miljöförbundet återkomma med nytt förslag 
på taxa. På grund av förväntade goda ekonomiska förhållanden i budgetförutsättningar 2022 
föreslog direktionen att taxorna 2022 skulle vara oförändrade jämfört med 2021, vilket 
beslutades av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

 
De taxor som berördes i taxebeslutet 2019 är: 

• Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken 
• Tillsyn enligt livsmedelslagen 
• Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen 
• Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen om tillsyn av 

receptfria läkemedel 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 
Sedan 2019 när beslutet togs arbetar miljöförbundet efter fler taxor som beslutats i 
kommunfullmäktige. Samtliga taxor som miljöförbundet arbetar efter är: 

 
• Taxa för prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 
• Taxa för offentlig kontroll inom områdena livsmedel och foder 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekusorer 
• Taxa för handel över receptfria läkemedel 
• Taxa enligt strålskyddslagen 
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• Taxa för tillsyn över folköl 
• Taxa för tobaksfria nikotinprodukter 

 
Miljöförbundet har tagit fram ett förslag till budget för 2023 och planåren 2024-2026. 
Budgetförutsättningarna 2023 är mycket ansträngda på grund av kraftigt ökade 
pensionskostnader som till stor del beror på rådande inflation, men även på grund av nytt 
pensionsavtal. Miljöförbundets alla taxor och timavgifter 2023 kommer behöva höjas får att 
budget 2023 ska vara i balans med intäkter som överstiger kostnaderna. Direktionen föreslår att 
höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. Det gäller både årliga tillsynsavgifter, 
timavgifter där debitering sker i efterhand och vid ansöknings- eller anmälningstillfället av olika 
prövningar. 
 
Timtaxorna 2023 jämfört med 2022 skulle efter höjningen med 3,5 % se ut enligt följande: 
 
Område/lagrum 2022 2023 
Miljöbalken, öl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, 
receptfria läkemedel, strålskydd, 
sprängämnesprekusorer, 

1 066 kr 1 103 kr 

Livsmedel 1 303 kr 1 348 kr 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen hanteras separat.  
 
Förslag till beslut 
Direktionenför för Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun att besluta att direktionen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
ska för verksamhetsåret 2023 höja alla taxor och timavgifter med 3,5 % inför 2023. 
 
_____ 
 
Skickas till: 
Medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn kommunfullmäktige 
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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 2022/155 
 
Datum 8 november 2022 

 

Tjänsteskrivelse – Kommunassurans 
gällande egenandelsprogram, 
ägardirektiv och ägaravtal 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 
Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla 
självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Tomelilla kommun är en av 
de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar 
inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra nyttjande 
av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 
försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av 
kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att administration 
av självförsäkringen sker i samverkan med övriga delägarkommuner. 
Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 
administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. 
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Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra även 
försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelsprogrammet 
mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse Riskhantering i 
Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 
2022 samt för den som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv 
till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 november 2022 samt 
att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 
bolagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, under 
förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att tillstyrka det 
nya aktieägaravtalet. 

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Tomelilla kommun nya möjligheter till 
effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gällande avtal 
respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Självförsäkringsmomentet kan medför långsiktig kostnadsminskning och möjliga 
effektivitetsvinster. 

Barnperspektivet 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2022-11-08. 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - layout 
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Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - layout_2 

Styrelsens förslag till Ägardirektiv  2022  - jämförelse med 2020 års ägardirektiv samt 
kommentarer 

Styrelsens förslag till Ägaravtal  2022  - layout 

Styrelsens förslag till Ägaravtal  2022  - jämförelse med 2018 års ägaravtal samt 
kommentarer 

2022-07-13 Riskhantering i Tomelilla kommun med egenandel hos Kommunassurans 

2022-07-13 Underlag till tjänsteskrivelse gällande Egenandelsprogrammet  
ägardirektiv och ägaravtal - Tomelilla kommun 

 

Kommunledningskontoret  

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 
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Styrelsens förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
Ändringar i förhållande till ägardirektiv 2020 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text 

med röd textfärg innebär att texten tas bort.  

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 
 

Ägardirektiv 2020 
 

Ägardirektiv 2022 Kommentarer till förslagen. 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB. Det är i och med att det antagits 

av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för bolagets 

styrelse och andra ställföreträdare som 

har att följa direktivet, såvida det inte 

strider mot försäkringsrörelselagen, 

annan lag eller bolagsordningen. 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet 

med §1 i Aktieägaravtalet för 

Kommunassurans Försäkring AB  

(i det följande Kommunassurans eller 

bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt 

aktiebolagsrätten bindande för 

Kommunassurans styrelse och andra 

ställföreträdare som har att följa 

direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag 

eller bolagsordningen. 

 

 

 

Följdändring av ändringen av företagsnamn. 
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§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 

42



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 
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iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  

44



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 
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närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 
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ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  
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§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  
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Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  

54



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 
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Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 
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Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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Styrelsens förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294 
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Ingånget den 16 november 2022  
 
Nytillkommen text i förhållande till aktieägaravtal 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text med 

röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny 

placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. 

 

Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan. Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. 

 

Aktieägaravtal 2018 
 

Förslag till aktieägaravtal 2022 
 
 

Kommentarer till förslagen. 

Bakgrund 
 

Kommuner i Skåne bildade 2005 ett 

gemensamt aktiebolag benämnt 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

Finansinspektionen har 2005-02-24 givit 

bolaget koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse.  

 

 

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget 

Kommunassurans Försäkring AB, 

organisationsnummer 516406-0294, (i det 

följande Kommunassurans eller bolaget) 

bildades år 2005. Finansinspektionens 

ursprungliga koncession för bedrivande av 

försäkringsrörelse lämnades den 24 

februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra 

att ställa sig till efterrättelse de 

bestämmelser som meddelas i detta avtal. 

 

 

 

Anpassning av företagsnamn till ny bolagsordning och tillägg av 

organisationsnummer. Ingen ändring i sak. 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  

 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och 

långsiktigt.  
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Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 
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Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 
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5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 
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36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 
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67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 
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representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

69



part. 

 

part. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 
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gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 
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bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 

72



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 
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§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  
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§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 
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Riskhantering i Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Tomelilla kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Tomelilla kommuns beslut om egenandelsnivå för kommunen. 

 

 

Innehåll 

 

1. Sammanfattning 3 

 

2. Inledning 5 

2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 5 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 6 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras 7 

 

3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 8 

 
 

 

 
1 I den bolagsordning som antogs vid årsstämman den 12 maj 2022 (först gällande efter Finansinspektionens godkännande) 

finns bestämmelsen i 18 §. 
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Riskhantering i Tomelilla kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Tomelilla kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Tomelilla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Tomelilla kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Tomelilla kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 
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Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Tomelilla kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Tomelilla kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Tomelilla kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Tomelilla kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Tomelilla kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Tomelilla kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 454 253 -  

25 msek 453 810 445,16  

15 msek 431 346 188,79  

10 msek 404 862 94,16  

5 msek 351 760 57,22  

3 msek 316 806 50,12  

1,5 msek 286 880 6,35  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Tomelilla kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Tomelilla kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Tomelilla kommun ett normalår kan förvänta 

skadekostnader om cirka 290 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade årliga 

riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen drygt sex år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Tomelilla kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Tomelilla kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle 

även kunna överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Tomelilla kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid om 

10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 

Risköversikt
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I tabellen till höger framgår kostnaderna för 

respektive återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Tomelilla kommun under ett 

år vart hundrade år kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 7,4 mkr. Om 

Tomelilla kommun väjer en egenandel om 25 

mkr+ (så att det inte finns någon försäkring) 

måste kommunen då betala hela 

skadekostnaden själv. Beloppet är uttryck för 

den genomsnittliga riskexponeringen och är 

inte en beskrivning av den maximala skada 

som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Tomelilla kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av egenandelen, 

exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller kommunens behov av 

försäkring för elevolycksfall. 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Tomelilla kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Tomelilla kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas om 

kommunen så önskar. 

 

Tomelilla kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

 

Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 

  

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

25 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

15 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        12 996 638       

10 msek 681 178       2 053 220      7 410 488        10 047 600       

5 msek 681 178       2 053 220      5 047 600        5 047 600         

3 msek 681 178       2 053 220      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 681 178       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

Egenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år 200 år100 år

91



 
 

17 (21) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Tomelilla kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som det 

innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Tomelilla kommun att hålla en lägre egenandel än 1,5 

mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 

 

 

6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 
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Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Tomelilla kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 

enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 
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6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Tomelilla kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så många 

år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 6.3). 

Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Tomelilla kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

  

  

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 

 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 
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ommunassurans Syd
Försäkrings AB

7.3. Beslut om nivå för Tomelilla kommuns egenandel 
 

Beslut om Tomelilla kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och Kommunassurans 

efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som Kommunassurans 

rekommenderar Tomelilla kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Tomelilla kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   

 

 
8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Tomelilla kommun är dock 

förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 
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Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 
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§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
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Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 77 Dnr SBN 2022/152 

Förslag till utökat verksamhetsområde 
omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Brösarp 11:16 i 
enlighet med bilagt kartmaterial.   

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska kommunen bestämma 
det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket vattentjänster behöver 
ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster snarast tillgodoses genom en 
allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna inom ett 
verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och skyldighet att 
ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed också rätt att ta 
ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.   

På fastigheten Brösarp 11:16 finns både detaljplan samt bygglov för flertalet 
bostäder. Fastigheten ligger i direkt anslutning till Brösarp som är inom 
verksamhetsområde.   

För att säkra att vi i framtiden kan leverera hållbara vattentjänster anser vi att det 
finns ett behov av att ta in fastigheterna i ett verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten.   

 

Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 77 forts. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Föredragning 
VD för Österlen VA Johan Persson gör en föredragning av ärendet för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten och spillvatten för Brösarp 11:16 i 
enlighet med bilagt kartmaterial.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, vd Österlen VA AB Johan Persson, handlingsid: Sbn 2022.1629. 

Karta - Förslag till utökat verksamhetsområde omfattande dricks- och spillvatten för 
Brösarp 11:16, handlingsid: Sbn 2022.1487. 

 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Datum
2022-09-22

Skala
1:12000

Fastighetsgräns

Redovisning av fastighetsgränser i kartan
har ingen rättsverkan.

Förslag till utökat verksamhetsområde, VO

Befintligt verksamhetsområde för spill- och dric

Befintligt verksamhetsområde för dag-, spill- och
dricksvatten

Befintligt verksamhetsområde för dricksvatten

Förslag till utökat verksamhetsområde.
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Sbn § 78 Dnr SBN 2022/139 

Fastställande av verksamhetsområde - 
Tylegatan Tomelilla 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet 
med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster (LAV) framgår att kommunen 
ska bestämma det geografiska område, verksamhetsområde, inom vilket 
vattentjänster behöver ordnas och sedan se till att detta behov av vattentjänster 
tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Ägare till fastigheter som är belägna 
inom ett verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen har rätt och 
skyldighet att ansluta sig till anläggningen enligt LAV. Huvudmannen har därmed 
också rätt att ta ut anläggningsavgift för att täcka sina kostnader.  
 
Fastigheterna som här föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som 
ligger inom planlagt område. En del av dessa fastigheter är redan anslutna till allmänt 
vatten och avlopp och en del fastigheter förväntas säljas för byggnation. 
 

Verksamhetsområde bestäms för vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss 
vattentjänst eller flera.   

 

Fastigheterna som föreslås omfattas av verksamhetsområde är fastigheter som ligger 
vid Tylegatan och omfattas av detaljplanen Ändring av detaljplan för kvarteret 
Champinjonen 1 med flera. En del av fastigheterna som berörs är redan anslutna till 
allmänt vatten och avlopp trots att de inte omfattas av verksamhetsområde alternativt 
endast delvis omfattas av verksamhetsområde idag. Verksamhetsområde finns delvis 
i området men av olika omfattning för respektive vattentjänst vatten, spillvatten och 
dagvatten.  
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 78 forts. 
 
Förslaget är att alla nedan nämnda fastigheter ska omfattas av verksamhetsområde 
för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnät för vatten, spillvatten och 
dagvatten är utbyggda i området. Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående 
fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
  

Fastigheter som redan är anslutna till allmänt vatten och avlopp: 

Champinjonen 1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:53 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Tryde 19:45 (omfattas av verksamhetsområde för vatten, halva fastigheten av 
verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten) 

 

Fastigheter som ännu inte är bebyggda och inte anslutna till allmänt vatten och 
avlopp:  

Del av Tryde 19:5 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Del av Ramsåsa 37:1 (omfattas inte av verksamhetsområde) 

Ekonomiska konsekvenser 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Österlen VA AB har inte identifierat några konsekvenser. 

Uppföljning 
Vid behov. 

Föredragning 
VD för Österlen VA Johan Persson gör en föredragning av ärendet för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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 Samhällsbyggnadsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 78 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 
verksamhetsområde omfattande dricksvatten, spillvatten och dagvatten i enlighet 
med redovisade fastigheter samt bilagt kartmaterial för Tylegatan – Tomelilla.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, vd Österlen VA AB Johan Persson, handligsid: Sbn 2022.1630. 

Tylegatan – karta, handlingsid: Sbn 2022.1664. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige 

Österlen VA AB 
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Bilaga kartunderlag 

Befintligt verksamhetsområde Tylegatan: 
Blått område: omfattar verksamhetsområde för vatten 
Rött område: omfattar verksamhetsområde för spillvatten och dagvatten 
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Förslag ändrat verksamhetsområde Tylegatan: 

Grått område: omfattar verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.  

 

 

Fastigheter som berörs av ändrat/utökat verksamhetsområde: 

Champinjonen 1  
Tryde 19:53  
Tryde 19:45  
Del av Tryde 19:5  
Del av Ramsåsa 37:1 
 
Befintligt verksamhetsområde utanför ovanstående fastigheter omfattas inte av någon förändring. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

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

 

 Kommunsstyrelsen 

Handläggare: Marcus Carlevåg  
Titel: Planarkitekt 
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18056 
Mobil: 0709-958056 
 

Diarienummer: KS 2020/187 
 
Datum 7 november 2022 

 

Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. för 
granskning. 

Ärendebeskrivning 
BJHP Fastighets AB inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning av Tryde 
67:27 för bostadsändamål. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 december 2020 §184 att ge Samhällsbyggnad i 
uppdrag att i förslag till detaljplan pröva bostadsbebyggelse, vård, skola, 
centrumverksamhet, handel och kontor för fastigheten Tryde 67:27 samt att även 
undersöka om även den kommunägda angränsande delen av Tryde 13:22 kan 
detaljplaneläggas för samma ändamål. 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade 17 mars 2021 
med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa planuppdrag enligt Ks § 
184/2020 till att endast omfatta bostadsbebyggelse. Planen begränsades till att 
omfatta fastigheten Tryde 67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde 
13:22 som varit en del av Tingvallas parkering. 

Plandata 
Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. Planområdet avgränsas 
av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i öster och väster, åkermark i norr, samt 
betesmark i nordväst. 
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Planområdet är ca 2,7 ha och omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är i privat ägo 
och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. 

Planområdet är inte tidigare planlagt. Marken har innehållet Tingvalla danspalats med 
tillhörande parkering. Tingvalla har lagts ner och rivits. Området ligger i Tryde inom 
samlad bebyggelse omgivet av bostäder. Den nya bebyggelsen blir en naturlig del av 
samhället 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med parhus, radhus 
och eller friliggande villor. Gator med enskilt huvudmannaskap samt grönytor, 
dräneringsstråk och fördröjningsytor inom kvartersmark tillsammans med en noga 
genomtänkt höjdsättning ska ge förutsättningar för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) som föreslås omfattas av gemensamhetsanläggning. För att 
minimera översvämningsrisken regleras källarlösa hus och lägsta nivå på färdigt golv. 
En rad lindar som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal allmän platsmark. 

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen som vuxit 
fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras och avses bebyggas 
tätare än omgivande mark. Det är angeläget att variation i byggnadernas form, 
gestaltning, färg och placering uppnås så att området upplevs som omväxlande och 
trevligt samt är lätt att hitta i. Traditionella material som tegel och puts föreslås på 
bostadshusen medan komplementbyggnader bör vara i trä. 

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören. 

Genomförandet av detaljplanen innebär att kommunen får kostnader för inlösen, 
utbyggnad och drift av allmän platsmark, natur. Kommunen får intäkter för 
försäljning av del av fastigheten Tryde 13:22 enligt köpekontrakt villkorat med att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunens VA-bolag Österlen VA får kostnader för utbyggnad och drift av nya 
ledningar. Österlen VA får intäkter i form av anslutningsavgifter och driftskostnader 
som tas ut enligt VA-taxan. 
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Kommunen avser inte att ta ut planavgift i samband med bygglov eftersom planen 
redan bekostats av exploatören. 

För att lämpliggöra utbyggnaden och för att säkerställa trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter i Tryde kommer kommunen får kostnader för förslagna trafikåtgärder. 
Dels genom att bygga ut ny gång- och cykelväg mellan Tingvallavägen och 
busshållplatsen Svampakorset vid väg 11. Dels genom en trafiksäkerövergång på 
Trydevägen för att möjliggöra en säker koppling till Tomelilla. 

Barnperspektivet 
Detaljplanen möjliggör ett småskaligt bostadsområde i en by i lantlig miljö med 
närhet till Tomelillas centralorts samhällsservice. Närmiljön är barnvänlig och trygg. 
Det finns en park med lekplats på andra sidan Tingvallavägen. 

Det finns cykelvägar till skolor och centralorten men de är delvis i blandtrafik och ny 
gång- och cykelväg till busshållplats och trafiksäkerövergång bör åtgärdas.  

Barnen erbjuds skolskjuts och det finns busshållplats i närheten. 

Inom två kilometer finns tillgång till fritidsaktiviteter, föreningsliv och 
samhällsservice i Tomelilla centralort. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 27, 28 och 31 i Barnkonventionen 

Miljöperspektivet 
Planområdet kommer att bebyggas och därmed hårdgöras till stora delar. Området är 
inte verksamhetsområde för dagvatten vilket gör att dagvattnet måste tas omhand 
inom planområdet. Marken är genomsläpplig med goda förutsättningar att ta hand 
om dagvattnet lokalt i makadamdiken och nersänkta ytor där det kan infiltreras. 

Förorenade massor kommer att saneras. 

Bebyggelsen är belägen i ett jordbrukslandskap där jordbruksmarkens brukande och 
bete ett fåtal hästar kan komma att påverka bostadsmiljö. Dock inte i större 
omfattning än att det bör tålas i detta läge 

Beslutsunderlag 
Plankarta 

Illustrationskarta 

Planbeskrivning 

Undersökning av miljöpåverkan 

 

Kommunledningskontoret  
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Marcus Carlevåg 

Planarkitekt 

 

Beslutet skickas till:  

 

Helena Berlin, tillväxt- och utvecklingschef 

Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef 

Marcus Carlevåg, planarkitekt 

BJHP Fastigheter AB 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Lokalgata

GATA

1

NaturNATUR

Kvartersmark

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Huvudmannaskap

a

1

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus eller andra gemensamhetsanläggningar

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 300 m²

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark.

h

2

Högsta nockhöjd är 6 meter över omgivande mark.

h

3

För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över omgivande mark.

h

4

Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet nollplan

n

1

Stengärde ska bevaras

n

2

Vegetationsridå ska finnas

n

3

Vall ska finnas

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering, gemensamhetsytor och miljöhus m.m.

Skydd mot störningar

m

1

Infiltrationsdiken och infiltraionsytor ska finnas inom kvartermark. Infiltrationsytor ska ha minsta totala fördröjningsvolym på 500 kubikmeter och en

minsta totala bottenarea på 1000 kvadratmeter.

m

2

Uteplats för bostad får inte anordnas

Takvinkel

o

1

Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader.

o

2

Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader.

Utformning

f

1

Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller tegel. Komplementbyggnader får utföras med träfasad.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas

b

2

Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken och infiltrationsytor inom kvartersmark.

b

3

Lägsta höjd för färdigt golv är 25 cm över intilliggande gata beräknat från gatans högsta nivå i anslutning till byggnad.

b

4

Minst 40 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

5

Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

6

Marken ska vara genomsläpplig

Utnyttjandegrad

e

1

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet

e

2

Största byggnadsarea är 50 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m²

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för bostäder förrän dagvattenanläggning med erforderlig fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Marklov krävs även för schaktningar eller fyllningar som ändrar markens höjdläge.

Tomelilla kommun

över Tingvallaområdet i Tryde
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Planförslag 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med 
parhus, radhus och eller friliggande villor. Gator med enskilt 
huvudmannaskap samt grönytor, dräneringsstråk och fördröjningsytor 
inom kvartersmark tillsammans med en noga genomtänkt höjdsättning 
ska ge förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
som föreslås omfattas av gemensamhetsanläggning. För att minimera 
översvämningsrisken regleras källarlösa hus och lägsta nivå på färdigt 
golv. En rad lindar som står längs Tingvallavägen sparas på kommunal 
allmän platsmark. 

Bebyggelsen ska förhålla sig till den omgivande lantliga villabebyggelsen 
som vuxit fram längs vägarna i jordbrukslandskapet. Området planeras 
och avses bebyggas tätare än omgivande mark. Det är angeläget att 
variation i byggnadernas form, gestaltning, färg och placering uppnås så 
att området upplevs som omväxlande och trevligt samt är lätt att hitta i. 
Traditionella material som tegel och puts föreslås på bostadshusen 
medan komplementbyggnader bör vara i trä. 

 
Illustrationskarta 
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Beskrivning av detaljplanen 
Efterfrågan på bostäder i Tomelilla tätort och dess omgivningar har ökat 
under senare år. Planområdet ligger i Tryde cirka två kilometer från 
Tomelilla station och centrum. När Tingvalla danspalats lades ner och 
revs uppstod en lucka i villabebyggelsen längs Tingvallavägen. Planen 
möjliggör ett bostadsområde där tanken har varit bostadsrätter i parhus 
eller radhus. Det innebär att utbudet på bostäder utökas med lite mindre 
bostäder som inte kräver lika stor ekonomisk insatts som en villa. I 
föränderliga tider så är det av stor betydelse att även möjliggöra bostäder 
i form av villor eller gärna en variation byggnaderstyper.  

Bostadsområdet innebär ett relativt stort tillskott så det är troligt att 
utbyggnaden kommer att ske i etapper. Planen låser en huvudstruktur 
men medger variation i byggnadssätt och storlek på byggnaderna. 

Bostäderna planeras i två grupper kring var sin vägslinga. Garage eller 
carport föreslås vid varje bostad. Bebyggelsen ramas in på de olika 
sidorna av jordvallar, stengärde och vegetation. Det kommer att bli ett 
område med tydlig identitet. Bostadshusen ska uppföras huvudsakligen i 
skånska material som tegel och puts medan komplementbyggnader kan 
vara av trä. Dagvattnet kommer att ledas i makadamdiken i ytterkanten 
på området och längs gatorna till multifunktionella nedsänkta ytor där 
vattnet kan infiltreras. Ytorna kan till exempel användas för grönytor, 
odling, lekplats, plantering eller gästparkering. 

Gatorna planläggs med enskilt huvudmannaskap och grönytor planläggs 
som kvartersmark som ska ägas och förvaltas av fastighetsägare eller 
förvaltare av gemensamhetsanläggning. 

Längs Tingvallavägen växer en rad lindar på mark som avsätts som 
allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att 
det ska ägas och förvaltas av kommunen. 

Planområde, läge och ägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 2,7 ha. Marken är till största delen privatägd, 
kommunen äger norra fjärdedelen som avses säljas till exploatören. 

 
Området gränsar till Tingvallavägen i söder, befintlig bebyggelse i öster 
och väster, en hästhage i nordväst och åkermark i norr. Området 
omfattar den mark där danspalatset Tingvalla och dess parkering legat. 
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Planbestämmelser 
Plankartan är upprättad efter Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd 
BFS 2020:5 och 2020:6 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmän plats 

 GATA1 Lokalgata 
Syftet är att säkerställa tillfart och möjliggöra för anslutning av viktig 
infrastruktur till varje enskild bostad, men gatorna fyller även en viktig 
funktion i dagvattensystemet inom området. Dagvatten som ska tas om 
hand lokalt leds nämligen via makadamdiken och gator till 
fördröjningsytor inom kvartersmark. 

 NATUR Natur. 
Syftet är att skapa ett avstånd till Tingvallavägen och samtidigt skydda 
lindallén. 

Kvartersmark 

 B Bostäder. 
Syftet är att möjliggöra uppförande av bostäder och bostadskomplement. 
Inom användningen ryms miljöhus, gästparkering, dagvattenhantering 
m.m.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

Huvudmannaskap 

 a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.  
Syftet med enskilt huvudmannaskap för gatorna är att ge förutsättningar 
en enhetlig förvaltning av bostadsområdet. Förutom att gatorna ska 
säkerställa tillfart och möjliggöra för anslutning av viktig infrastruktur så 
fyller även gatorna en grundläggande funktion i områdets gemensamma 
dagvattensystem. Dagvatten som ska tas om hand lokalt leds nämligen 
via makadamdiken och gator till fördröjningsytor inom kvartersmark. Då 
det inte finns annan allmän platsmark inom i området då grönytor 
kommer ligga inom kvartersmark kommer inte allmänheten nyttja 
gatorna i någon större utsträckning.  

  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa tillräckligt avstånd från 
byggnader till angränsande fastigheter, plats för förgårdsmark, plats för 
dagvatten i makadamdiken längs gator och i bakkant på tomterna, samt 
fördröjningsmagasin och grönytor i områdets nedsänkta ytor. 

  Marken får endast förses med komplementbyggnad såsom miljöhus eller 
andra gemensamhetsanläggningar. 
Syftet är att skapa möjlighet att uppföra gemensamma miljöhus och 
andra gemensamma anläggningar.  
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Fastighetsstorlek   

 d1 Minsta fastighetsstorlek är 300 m2.  
Syftet är att möjliggöra att området kan delas i flera fastigheter, men att 
begränsa minsta möjliga fastighetsstorlek. 

Höjd på byggnadsverk 

 h1 Högsta nockhöjd är 8 meter över omgivande mark. 

 h2 Högsta nockhöjd är 6 meter över omgivande mark. 

 h3 För komplementbyggnader är högsta nockhöjd 3,5 meter över 
omgivande mark.  

 h4 Högsta nockhöjd är 3,5 meter över omgivande mark.  

Syftet är att den nya bebyggelsen ska hålla samma skala som 
omkringliggande bebyggelse samt att skapa viss variation inom området. 
Miljöhusen får inte vara högre än 3,5 meter. Skorstenar och liknande får 
finnas över nockhöjd. 

Markens anordnande och vegetation 

 +0,0 Markens höjd över angivet nollplan. 
Syftet är att säkerställa lämplig höjd på gata, ge förutsättningar ett 
fungerande systemlösning för dagvattenhantering och därmed minimera 
risk för översvämning. 

 n1 Stengärde ska bevaras. 
Syftet är att skydda stengärdet. 

 n2 Vegetationsridå ska finnas. 
Vegetation ska bidra med rumslighet och skydda mot vind samt ge ett 
skydd mot intilliggande hästhage. 

 n3 Vall ska finnas. 
Vallen ska skapa rumslighet och skydda mot vind samt ge skydd mot 
intilliggande hästhage och jordbruksverksamhet för att minska 
spridningen av hästallergen, lukt, damm och buller till planområdet 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

 g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för dagvattenhantering, 
gemensamhetsytor och miljöhus m.m. 
Syftet är säkerställa ett gemensamt lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom planområdet med dräneringsstråk som leder till nedsänkta 
multifunktionella ytor där dagvattnet kan infiltreras. Ytorna kan till 
exempel användas för grönytor, odling, lekplats eller gästparkering, men 
tillåts vid skyfall att översvämmas. Områdena med byggrätt för 
exempelvis miljöhus ska möjliggöra en gemensam avfallshantering för 
hela området och andra gemensamma anläggningar. 

Skydd mot störningar 

 m1 Infiltrationsdiken samt infiltrationsytor med en total fördröjningsvolym 
på minst 500 kubikmeter ska finnas inom kvartersmark. 

119



 Dnr: Ks 2020/187
 Granskningshandling 
 2022-11-07 
 

7 
 

Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

 m2 Uteplats får inte anordnas. 
Syftet är att säkerställa avstånd till hästhage. 

Takvinkel  

 o1 Minsta takvinkel är 10 grader och största takvinkel är 27 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 27 grader och största takvinkel är 45 grader. 

  Syftet är att den nya bebyggelsen ska hålla samma skala som 
omkringliggande bebyggelse samt att skapa viss variation inom området. 
Takvinkeln på de högre husen tillåts ha en lägre vinkel än taken på de 
låga husen för att taknocken inte ska komma för högt. 

Utformning 

  f1 Fasad på huvudbyggnad ska huvudsakligen utgöras av puts eller tegel. 
Komplementbyggnad får utföras med träfasad.  
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att ny bebyggelsen uppförs i 
traditionella lokala material. 

Utförande 

 b1 Källare får inte finnas.  
Syftet är att minimera risk för översvämning. 

 b2 Dagvatten ska infiltreras på tomten och ledas till infiltrationsdiken och 
infiltrationsytor inom kvartersmark. 
Syftet är att ta hand om och infiltrera dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

 b3 Lägsta höjd för färdigt golv är 25 cm över intilliggande gata beräknat från 
gatans högsta nivå i anslutning till byggnad. 
Syftet är att minimera risk för översvämning genom att höjd på färdigt 
golv ska placeras så att översvämmande vatten inte skadar byggnader. 

 b4 Minst 40 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b5 Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig.  
Syftet är att bevara den goda infiltrationsförmågan inom området för att 
kunna ta hand om dagvattnet lokalt inom planområdet. 

 b6 Marken ska vara genomsläpplig. 
Syftet är att infiltrationsdiken, infiltrationsytor och grönytor ska vara 
genomsläppliga för att dagvattnet ska kunna tas om hand lokalt och 
infiltreras inom planområdet. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största byggnadsarea är 40% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelsen är att reglera byggrättens omfattning, att 
säkerställa tillräckliga friytor och möjliggöra för att ytor för parkering kan 
anordnas inom varje fastighet. 
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 e2 Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Syftet med bestämmelsen är att reglera byggrättens omfattning, att 
säkerställa tillräckliga friytor och möjliggöra för att ytor för parkering kan 
anordnas inom varje fastighet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m2.  
Bestämmelsen reglerar byggrättens omfattning för miljöhus eller andra 
gemensamhetsanläggningar. 

Villkor för startbesked   

Startbesked får inte ges för bostäder förrän dagvattenanläggning med 
erforderlig fördröjningskapacitet för bebyggt område kommit till stånd. 
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att erforderlig fördröjning av 
dagvatten finns så att ny bebyggelse inom planområdet och befintlig 
bebyggelse runt omkring planområdet inte ska påverkas negativt av det 
dagvatten som alstras inom planområdet. 

 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 

Ändrad lovplikt   

Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens 
genomsläpplighet. 
Syftet är att kommunen ska ha möjlighet att kunna följa upp system för 
dagvattenhantering och översvämningsrisk. 

Marklov krävs även för schaktningar eller fyllningar som ändrar markens 
höjdläge. 
Syftet är att kommunen ska ha möjlighet att kunna följa upp system för 
dagvattenhantering och översvämningsrisk. 

 
GENOMFÖRANDETID 

  Genomförandetiden 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.   
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Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska genomförandefrågor 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Detaljplanen beräknas kunna antas i kommunfullmäktige 19 juni 2023. 
Samråd genomfördes 16 februari – 9 mars 2022 och granskning beräknas 
genomföras under december 2022 - januari 2023. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen 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. 

Huvudmannaskap 

Enskilt huvudmannaskap tillämpas för allmän platsmark i form av gator. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark i form av natur. 

Ansvarsfördelning 

Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplanen, grundkarta, 
fastighetsförteckning och beställning av de utredningar som krävs.  

Parterna ska gemensamt ansöka om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 
Fastighetsregleringen genomförs på exploatörens bekostnad. 

Kommunen svarar för utbyggnad och drift av allmän platsmark, natur, 
med kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunens VA-bolag, Österlen VA, ansvarar för utbyggnad och drift 
av vatten- och avloppsanläggningar fram till förbindelsepunkt. 

Kommunen bekostar och ansvarar för att utbyggnad av brandpost i 
området. 

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

Exploateringsavtalet avses reglera: 
 Åtgärder för dagvatten och skyfall. 
 Sanering av förorenad mark. 
 Frågor kring överlåtelse av mark. 

Exploatören/planbeställaren ansvarar för beställning av de utredningar 
för detaljplanen som överenskommits med kommunen. 

Exploatören ansvarar för och bekostar sanering inom planområdet. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och underhåll av allmän platsmark, 
gator, med enskilt huvudmannaskap, inklusive belysning och liknande. 
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Om området utgörs av flera fastigheter ansvarar fastighetsägarna för att 
gemensamhetsanläggning eller samfällighet kommer till stånd. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och underhåll av gemensamma 
grönytor, planteringar, lekredskap, gästparkering och miljöhus inom 
planområdet. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar 
inom fastigheten efter förbindelsepunkt. 

Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av anläggningar för 
fördröjning av dagvatten, så som makadamdike och översvämningsytor. 
Vid skapande av flera fastigheter i området krävs att 
gemensamhetsanläggning skapas för förvaltning av gemensamma 
anläggningar. 

Teknisk infrastruktur 

Dagvatten 

Planområdet omfattas inte av verksamhetsområde för dagvatten. För att 
omkringliggande bebyggelse inte ska riskera att översvämmas vid kraftiga 
regn eller skyfall ska dagvattnet fördröjas och infiltreras inom 
planområdet. Föreslagen dagvattenhantering beskrivs i delen för 
förutsättningar och konsekvenser. Vid skapande av flera fastigheter i 
området krävs att gemensamhetsanläggning skapas för förvaltning av 
gemensamma anläggningar som dagvattenhantering. 

VA 

En del av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och 
spill, en annan del omfattas av verksamhetsområde för vatten och 
ytterligare en del ligger helt utanför verksamhetsområde. För att försörja 
hela planområdet med allmänt VA, dagvatten undantaget, måste 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas så att hela 
planområdet omfattas. Beslut om utökning av verksamhetsområde avses 
göras i samband med antagande av detaljplanen. Beslut om 
verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige. 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp. Kablarnas exakta lägen måste säkerställas 
innan markarbete påbörjas. Flyttningar eller ändringar av anläggningarna 
bekostas av exploatören. 

Nordost om planområdet finns en transformatorstation TLA-401 
(”Tingvalla”). Enligt E.ON skulle denna station kunna försörja området 
genom att denna byts ut till en större. Det är viktigt att exploatör för 
dialog med E.ON för att säkerställa tillgänglighet för drift och underhåll. 
E.ON förutsätter att man tar kontakt i god tid innan markarbete 
påbörjas för att vi ska kunna planera ihop på grund av långa 
leveranstider. 
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Tele 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Eventuell flytt av telekablar bekostas av exploatören. 

Avfallshantering 

Avfall samt återvinning ska tas om hand i enlighet med kommunens 
avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering. Utformning och 
placering av miljöhus eller liknande sker i samråd med Ökrab, 
Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma renhållningsbolag. 

Postutdelning 

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 placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 

Planekonomi 

Ekonomisk bedömning 

Framtagandet av detaljplanen bekostas av exploatören, enligt planavtal. 

Genomförandet av detaljplanen innebär att kommunen får kostnader för 
utbyggnad och drift av allmän platsmark, natur. Kommunen får intäkter 
för försäljning av del av fastigheten Tryde 13:22 enligt exploateringsavtal 
villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft. 

Kommunens VA-bolag, Österlen VA, får kostnader för utbyggnad och 
drift av nya ledningar. Österlen VA får intäkter i form av 
anslutningsavgifter och driftskostnader som tas ut enligt VA-taxan. 

Exploatören får kostnader i form av sanering av mark inom 
planområdet, byggnation, utbyggnad och drift av gator med enskilt 
huvudmannaskap, gemensamma grönytor och anläggningar, bildande av 
gemensamhetsanläggning genom en lantmäteriförrättning, 
anslutningsavgifter för el, vatten och avlopp m.m. Exploatören får även 
kostnad för köp av del av fastighet Tryde 13:22 enligt exploateringsavtal 
villkorat med att detaljplanen vinner laga kraft och för fastighetsreglering 
hos Lantmäteriet.  

Planavgift 

Kommunen avser inte att ta ut planavgift i samband med bygglov 
eftersom planen redan bekostats av exploatören. 

  

124



 Dnr: Ks 2020/187
 Granskningshandling 
 2022-11-07 
 

12 
 

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor 

Fastighetsbildning 

Genomförandet av detaljplanen kräver ansökan om fastighetsreglering 
för byte av markområden och avstyckning för skapandet av allmän plats. 
Fastighetsbildning sker efter att planen vunnit laga kraft. Parterna 
ansöker gemensamt om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. 
Exploatören bekostar fastighetsregleringen.  

I kartan och tabellen nedan redovisas de fastighetsregleringar som krävs 
för planens genomförande. Arealerna är preliminära och fastställs först 
vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

 
Område Åtgärd Areal Planläggning 

1 
överförs från Tryde 
13:22 till 
Tryde 67:27 

7 650 m2 Kvartersmark, Bostäder  

2 
överförs från Tryde 
67:27 till 
Tryde 67:14 

290 m2  
Allmän plats, natur, med 
kommunalt 
huvudmannaskap 

3 
Ny fastighet 
tillskapas genom 
avstyckning 

4122 m2 Allmän plats, gata, med 
enskilt huvudmannaskap 
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Illustration över trolig framtida fastighetsindelning med en gatufastighet i 
form av marksamfällighet och skiften av en fastighet för kvartersmark. 

Inlösen av allmän plats 

Kommunen har rätt att lösa in mark som enligt detaljplan ska användas 
för allmän plats som kommunen är huvudman för utan att avtal 
föreligger med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.  

Kommunen är också skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 
mark som enligt detaljplan ska användas för allmän plats som 
kommunen är huvudman för, se Plan och bygglagen 14 kap. 14 §. 

Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen 
(1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. 

Kommunen avser att lösa in allmän plats, natur, inom fastigheten Tryde 
67:27, enligt exploateringsavtal villkorat med att detaljplanen vinner laga 
kraft. 

Rättigheter 

Inga servitut, ledningsrätter eller andra avtal belastar fastigheterna inom 
planområdet. 

Markreservat för allmänna ändamål eller gemensamhetsanläggningar 

Exploateringen avser att bilda en eller två bostadsrättsföreningar för 
området. Fastighetsägaren blir ansvarig för anläggning, drift och 
underhåll av gemensamma anläggningar. Detaljplanen styr inte 
upplåtelseformen och planen innehåller endast 
fastighetsindelningsbestämmelse om minsta möjliga fastighetsstorlek. 

Om kvartersmarken inom planområdet delas in i flera fastigheter 
behöver gensamhetsanläggning bildas för gator, gatubelysning, spill- och 
vattenledningar, planteringar, grönytor, diken, dagvattenmagasin, 
miljöhus m.m.  
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Förutsättningar och konsekvenser 
Bakgrund 

Politiska beslut 
BJHP Fastighets AB inkom hösten 2020 med förfrågan om planläggning 
av Tryde 67:27 för bostadsändamål. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 december 2020 §184 att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att i förslag till detaljplan pröva 
bostadsbebyggelse, vård, skola, centrumverksamhet, handel och kontor 
för fastigheten Tryde 67:27 samt att även undersöka om även den 
kommunägda angränsande delen av Tryde 13:22 kan detaljplaneläggas 
för samma ändamål. 

Kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson (M) beslutade 17 
mars 2021 med stöd av kommunallagen 6 kap § 39 att begränsa 
planuppdrag enligt Ks § 184/2020 till att endast omfatta 
bostadsbebyggelse. Planen begränsades till att omfatta fastigheten Tryde 
67:27 samt den del den kommunala fastigheten Tryde 13:22 som varit en 
del av Tingvallas parkering. 

Plandata 
Planområdet ligger i Tryde nordväst om Tomelilla centralort. 
Planområdet avgränsas av Tingvallavägen i söder, bostadsbebyggelse i 
öster och väster, åkermark i norr, samt betesmark i nordväst. 

 
Planområdet är ca 2,7 ha. Det omfattar fastigheterna Tryde 67:27 som är 
i privat ägo och del av Tryde 13:22 som ägs av Tomelilla kommun. 
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Undersökning av betydande miljöpåverkan 
Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av detaljplanen inte 
innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen (PBL) och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför inte 
behöver upprättas. 

Planområdet kommer att bebyggas och därmed hårdgöras i högre grad. 
Markens goda infiltrationsegenskaper tillsammans med en 
dagvattensystemlösning med makadamdiken och nersänkta ytor för 
infiltration gör det möjligt att ta hand om dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

Genomförda föroreningsberäkningar visar på att planerad utbyggnad 
inklusive utarbetat lösningsförslag inte försvårar för Nybroån att uppnå 
miljökvalitetsnormerna med hänsyn till dagvattnet. 

Förorenade massor kommer att saneras under överinseende av 
Miljöförbundet. 

Bebyggelsen är belägen i ett jordbrukslandskap där jordbruksmarkens 
brukande och bete ett fåtal hästar kan komma att påverka bostadsmiljö. 
Dock inte i större omfattning än att det bör tålas i detta läge. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka viktiga livsmiljöer 
för skyddade arter i närområdet. 

Lindallén längs Tingvallavägen skyddas, stengärde bevaras och 
vegetationsridå bevaras och förstärks. 

Riksintressen 

Riksväg 11 
Riksväg 11 söder om planområdet förbinder Österlen med 
Malmö/Lund. Vägen är av särskild betydelse för regional och 
interregional trafik. Trafikverket har i sitt förslag till nytt utpekande av 
riksintressen 2021 föreslagit att riksintresset för riksväg 11 tas bort. Detta 
påverkar inte vägens funktionalitet då vägen ingår i det funktionellt 
prioriterade vägnätet då den har stor betydelse för kollektivtrafik, 
godstransporter och personresor. 

Tätort och samhälle 

Platsens historik 
Ända sedan 1934 har området varit en plats för dans. Ursprungligen i 
form av en utedansbana bestående av en paviljong med tak, i folkmun 
kallad ”Funkis”. Dansstället fick 1939 namnet Tingvalla och utvecklades 
sedermera till en dansrestaurang som kom att bli ett anrikt danspalats i 
över 80 år. Under 2021 revs byggnaderna och det som återstår är den 
tillhörande parkeringen. 

Tryde har succesivt vuxit med villabebyggelse längs vägarna. 
Tingvallavägen är en del av gamla Malmövägen som senare ersatts av väg 
11. 
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Tingvalla strax innan det revs 2021. 

Flygfoto troligen från 1940-tal i förhållande till aktuellt planområde i gult. 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar 

Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § 
Kulturmiljölagen.  
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Stadsstruktur och landskapsbild 

Naturmiljö och biologiska värden 

 
Drönarbild från 2022 över planområdet sett från sydost.  

Naturmiljön 

Planområdet omges i norra delen av delvis trädbevuxna jordvallar. Vallen 
mot norr ligger utanför planområdet. Vallarna i norr och öster bevaras. 
Planförslaget reglerar att vall och vegetationsridå ska finnas mellan 
beteshagen och bostäderna i nordväst. Vallarna och vegetationen 
skyddar mot störningar från jordbruksverksamheten, skyddar mot och 
minimerar olägenheter från hästhagen i nordväst och hindrar dagvatten 
att rinna in och ut ur området. 

Planen innehåller gemensamma grönytor för dagvattenhantering, lek, 
odling, planteringar samt trädgårdar till bostäderna. Det innebär att 
grönstruktur, biologisk mångfald och flera ekosystemtjänster kommer att 
utvecklas inom området. 

130



 Dnr: Ks 2020/187
 Granskningshandling 
 2022-11-07 
 

18 
 

Lekplats söder om Tingvallavägen. 

Biotopskydd 

Längs Tingvallavägen finns en allé med nio lindar, i fastighetsgränsen 
mot Tryde 13:121 finns ett stengärde med en ridå av körsbärsträd och 
norr om längs planområdes gräns i planområdets sydöstra halva en 
björkallé. Dessa omfattas av biotopskydd enligt kap 7, 11 § Miljöbalken. 
Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Stengärde markerat med rött, lindallén med grönt och björkallé med blått. 

 
Lindallén längs Tingvallavägen, sett från väster. 

131



 Dnr: Ks 2020/187
 Granskningshandling 
 2022-11-07 
 

19 
 

Lindallén bevaras och marken där träden står planläggs som allmän 
platsmark, Natur, med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att 
marken och träden kommer ägas och skötas av kommunen. 

Stengärde i planområdesgräns 

Stengärdet bevaras och marken närmst planläggs som kvartersmark för 
bostäder som inte får bebyggas. 

Björkallé vid planområdesgräns. Sett från väst. 

Björkallé bevaras och marken närmst planläggs som kvartersmark för 
bostäder som inte får bebyggas.  
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Vegetationsridå 

Befintlig vegetationsridå i planområdets nordvästra gräns bestående av 
tillstörsta del glesa granar, men även tre stora popplar. Sett från öst. 

Befintlig vegetationsridå i nordväst utgörs till största del av glesa granar 
samt tre stora popplar, vilka inte omfattas av biotopskydd. I detaljplanen 
ställs dock krav på en vegetationsridå för att skydda från olägenhet från 
intilliggande hästhage. Inom vegetationsridån bör popplarna bevaras, 
men granarna ersätts lämpligen med lövträd/inhemska buskage, 
exempelvis björnbär, hagtorn, slån eller liknande för att gynna skyddade 
arter som exempelvis lövgroda. 

På vallen i nordöstra planområdesgränsen utom planområdet finns ett 
fullskiktat bryn bestående av buskage av björnbär och några 
körsbärsträd. Dessa träd omfattas inte av biotopskydd men brynet bör 
bevaras. 

Invasiva arter 

Inom planområdet finns den invasiva arten vresros dels som ridå i 
sydvästra planområdesgränsen, dels som buskage i rader inom den före 
detta parkeringen. Vresrosen bör bekämpas. 

Naturreservat 

Tryde naturreservat är beläget ca 200 meter norr om planområdet. I 
naturreservatet finns bland annat lövgroda, lökgroda och det har 
påträffats någon fladdermus. Grönstrukturen hänger samman med 
betesmark och kantvegetation mellan åkrarna. 

Skyddade arter 

I planområdets närhet och inom naturreservatet Tryde finns skyddade 
arter i form av grodor och fladdermöss. Enligt utredning av påverkan på 
skyddade arter utförd av Ekoll (2022-06-16) görs bedömningen att det 
inte är något som talar för att ett genomförande av detaljplanen skulle 
påverka viktiga livsmiljöer för groddjur och/eller fladdermöss negativt. 

Den samlade bedömningen som görs av planområdet är att det endast 
finns få strukturer som kan anses potentiella livsmiljöer för groddjur 
och/eller fladdermöss. Dessa är dock inte nödvändiga för fortlevnaden 
av groddjur eller fladdermöss vare sig inom planområdet eller utanför. 
Samtliga av dessa miljöer finns i utkanten av planområdet och gränsar till 
de andra fastigheterna utanför planområdet. Dessa miljöer, samt vatten, 
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finns även i Tryde naturreservat i norr och söder om detta. I dagsläget 
finns det öppna marker norr, väster och öster om planområdet som är 
tillgängliga för födosökande groddjur och fladdermöss. Förutsatt att 
dessa får finnas kvar framöver finns inget som talar för att planen skulle 
påverka viktiga livsmiljöer för groddjur och/eller fladdermöss negativt. 

Inga åtgärder krävs för att lämpliggöra genomförandet av detaljplanen, 
men utredningen föreslår åtgärder för att gynna groddjur, fladdermöss 
och den biologiska mångfalden: 

• Den invasiva vresrosen bör tas bort så att den inte riskerar finnas 
kvar i området. 

• Körsbärsträden och de tillhörande björnbärsbuskagen längs 
vallen i den nordöstra delen av planområdet bör bevaras. 

• Körsbärsträden i den sydvästra delen av planområdet vid 
stenmuren bör bevaras. 

• De tre grova popplarna i den nordvästra delen bör bevaras, gran 
bör tas ner och ersättas med lövträd och gärna buskage av 
inhemska arter såsom slån, björnbär etc som är naturliga inslag i 
betesmarker. Genom att bevara och utveckla denna ridå skapas 
en bättre jaktridå för fladdermössen från planområdet och hela 
vägen in i Tryde naturreservat. 

• Fladdermöss och nattaktiva insekter missgynnas av belysning. 
Ingen belysning bör riktas så att de lyser mot de trädridåer som 
finns i planområdets ytterkanter. 

• Trafikmängden intill reservatet får inte öka. Infartsväg bör 
planeras söderifrån Tingvallavägen vilket planförslaget anger.  

Tillgänglighet 
Planområdet ligger i ett etablerat villaområde i Tryde ca 2 km från 
Tomelilla station och centrum. Det är möjligt att nå med cykel via 
cykelstråk som går delvis i blandtrafik. Kommunen avser tillsammans 
med Trafikverket genomföra trafikåtgärder för att säkerställa trafiksäkra 
förbindelser mellan Tryde och Tomelilla för oskyddade trafikanter 
genom säker passage över Trydevägen samt en gång- och cykelväg för att 
tillgängliggöra hållplatsen på väg 11 från Tryde.    

Området är flackt och därmed tillgängligt för personer med 
funktionvariation. 

Gatunät och trafik 
Planområdet ligger vid Tingvallavägen som ansluter till riksväg 11 och 
Trydevägen (väg 1558).  
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Omgivande vägnät ur Trafik- och bullerutredning, Sigma civil, 2022-11-02. 

Biltrafik 

Kopplingarna till det regionala vägnätet är godA och omgivande 
korsningar har kapacitet att ta emot den ökade biltrafiken som 
utbyggnaden av bostadsområdet medför. Enligt trafikutredning (Sigma 
Civil, 2022-11-02) finns inget behov av åtgärder varken på kort eller lång 
sikt på grund av detaljplanen oavsett om området skulle byggas ut med 
50 bostäder eller det dubbla.  

Kollektivtrafik 

Vägnät och busshållplatser ur trafikutredningen ur Trafik- och 
bullerutredning, Sigma civil, 2022-11-02. 

Malmövägen (Riksväg 11) trafikeras av regionbussarna SkåneExpressen 4 
Lund-Simrishamn samt SkåneExpressen 5 Kristianstad-Ystad, med en 
busshållplats belägen ca 700 meter väster om området. Trydevägen 
trafikeras av regionbuss 338 Sjöbo-Lövestad-Tomelilla, med 
busshållplats cirka 150 meter öster om området. 
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Området ligger ca 2 km från Tomelilla Station med tågförbindelse med 
timmestrafik av pågatåg mellan Malmö-Svedala- Skurup-Ystad-Tomelilla-
Simrishamn. 

Gång och cykeltrafik 

Det finns från området möjlighet att ta sig såväl till fots som med cykel 
både norrut till Tryde kyrkby och till Tomelilla centralort i sydost. 

Tingvallavägen och Malmövägen fungerar som huvudsaklig koppling 
mot Tomelilla där oskyddade trafikanter har förutsättning att röra sig i 
blandtrafik. Längs södra sidan av väg 11 finns en gång- och cykelbana 
mellan Tomelilla och väg 19. I riktning mot Tomelilla övergår denna till 
cykelfält och trottoar ca 600 meter öster om Trydevägen och ytterligare 
ca 600 meter närmare centrala Tomelilla hänvisas cyklister helt till 
blandtrafik. 

Längs Trydevägen mellan Tryde kyrkby i norr och Tryde finns en 
separerad gång- och cykelbana som övergår till en vägren i Tryde och ner 
till Malmövägen, en bostadsgata som ansluter till väg 11 längre väster ut. 

Åtgärdsförslag ur trafikutredningen, Sigma civil, 2022-11-02. 
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För att säkerställa goda förutsättningar att resa utan bil avses åtgärder på 
kort och lång sikt för att tillskapa bra kopplingar för gång- och 
cykeltrafiken både mot centrala Tomelilla och mot busshållplatserna vid 
Svampakorset. Åtgärder som är positiva ur både ett hållbarhetsperspektiv 
och ur ett barnperspektiv då barn ges bättre möjlighet att röra sig på 
egen hand eller i sällskap med föräldrar utan bil. 

För genomförandet av detaljplanen är det enligt trafikutredningen (Sigma 
Civil, 2022-11-02) av stor vikt att få till en trafiksäker passage över 
Trydevägen samt en ny gång- och cykelväg mellan Tingvallavägen och 
busshållplatserna längs väg 11 vid Svampakorset. 

En passage över Trydevägen kombineras med en ombyggd busshållplats 
för en mer ordnad trafiksituation vid korsningarna. Planering av detta 
sker i samråd mellan kommunen, Trafikverket och Skånetrafiken. 

Från Tingvallavägens förlängning västerut längs väg 11 avser kommunen 
i dialog med Trafikverket och Skånetrafiken få till en gång- och 
cykelbana för att skapa en bättre koppling till busshållplatserna. 

Trafikutredningen (Sigma Civil, 2022-11-02) föreslår även åtgärder som 
inte bedöms direkt kopplad till detaljplanen men vore generellt positiva. 
Åtgärder som föreslås är en förbättrad standard norrut längs Trydevägen, 
förbättrad koppling och övergång över väg 11 där Malmövägen ansluter, 
tydlig hänvisning till plankorsningen norr om Gladanleden som 
färdigställs 2023 samt generella förbättringar för cykeltrafikens 
attraktivitet längs väg 11. 

Förbättrad standard norrut längs Trydevägen på sträckan från 
korsningen med Tingvallavägen förbi bebyggelsen norrut är inte minst 
lämpliga då det utgör en skolväg till skolan i Tryde. Förslagsvis förbättras 
separeringen gentemot körbanan med någon form av fysisk åtgärd 
samtidigt som gång- och cykelbanans bredd ses över. Detta är en åtgärd 
som planeras i dialog med Trafikverket som är väghållare. 

Med hänvisning till blandtrafik längs Malmövägen finns behov av 
förbättrade kopplingar vidare in mot Tomelilla för att underlätta resande 
med gång och cykel för alla boende i nordvästra Tomelilla. Dessa 
åtgärder bli mer angelägna om fler bostäder tillkommer. Där 
Malmövägen ansluter till väg 11 bör trafiksäkerheten vid befintligt 
övergångställe förbättras tillsammans med bättre förutsättningar för 
cykeltrafiken att korsa i detta läge. För säker koppling vidare mot skolan 
och idrottsanläggningarna på södra sidan av väg 11 bör det från detta 
övergångställe även säkerställas cykelbana vidare längs Västergatans östra 
del där endast gångbana finns idag. Detta är åtgärder som avses att 
genomföra på lite längre sikt i samråd med Trafikverket som är 
väghållare. 

För att säkerställa att plankorsningen norr om Gladanleden som 
färdigställs vid årsskiftet fyller en funktion för resor mot östra Tomelilla 
krävs en tydlig hänvisning från Malmövägen. Förslagsvis hänvisas till 
blandtrafik från Malmövägens avslutning vid väg 11 genom 
bostadsområdet med hjälp av tydlig skyltning. En gen koppling från 
denna punkt skulle också underlätta för boende på motsatt sida av väg 
11 att ta sig österut och likaså för boende i östra Tomelilla att nå 
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målpunkter i nordvästra Tomelilla. Åtgärder som kommunen avser att 
genomföra under 2023. 

På längre sikt är det viktigt med förbättrad infrastruktur längs väg 11 
inne i Tomelilla för cykeltrafikens attraktivitet och möjligheterna att på 
ett smidigt sätt ta sig till stationen och målpunkterna i centrum. Detta 
behov är inte direkt kopplat till detaljplanen och berör inte heller endast 
anslutande trafik från Malmövägen utan all bebyggelse i nordvästra 
Tomelilla. Detta är åtgärder som avses utredas och planeras på längre 
sikt i samråd med Trafikverket som är väghållare. 

Parkering 

Området består idag av ytan där danspalatset låg och av dess stora 
parkering. 

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. 

Det antal parkeringar som krävs för bostadsbebyggelsen ska anordnas 
inom kvartersmark. Med planerad exploatering anordnas förslagsvis 
parkering i anslutning till varje bostad med garage eller carport, samt 
möjlig plats för en bil till på tomten.  Dessutom möjliggörs ett mindre 
antal gästparkeringar intill miljöhusen. Parkeringar i de multifunktionella 
ytorna kommer att ligga lågt och ta hand om dagvatten vid skyfall. De 
utförs förslagsvis i armerat gräs som är genomsläppligt. 

Samhällsservice 
Det finns god tillgång till samhällsservice i Tomelilla centralort. 

Där finns sju förskolor. Närmast ligger den kommunala Västervångens 
förskola, en kilometer från planområdet.  

Närmaste grundskola är Tryde friskola med förskoleklass till årkurs 6, i 
Tryde kyrkby en kilometer från planområdet.  

I Tomelilla centralort finns Byavångsskolan med förskoleklass till årkurs 
6 samt kommunens grundsärskola, Lindesborgsskolan med förskoleklass 
till årkurs 6 samt Kastanjeskolan men årskurs 7 till 9.   

Till skolorna erbjuds skolskjuts.  

Inom två kilometer finns bland annat vårdcentral, apotek och butiker i 
Tomelilla centralort. 

Barnperspektiv  
Detaljplanen möjliggör ett småskaligt bostadsområde i en by i lantlig 
miljö med närhet till Tomelillas centralorts samhällsservice. Närmiljön är 
barnvänlig och trygg. Det finns en park med lekplats på andra sidan 
Tingvallavägen. 

Det finns cykelvägar till skolor och centralorten men de är delvis i 
blandtrafik och därför planeras åtgärder i form av säker övergång över 
Trydevägen mellan Tingvallavägen och Malmövägen samt på längre sikt 
över väg 11. Dessutom avser kommunen att kopplingen mellan Tryde 
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och hållplatserna vid väg 11 för gående och cyklister. Åtgärder som ger 
barn bättre möjlighet att röra sig på egen hand eller i sällskap med 
föräldrar utan bil. 

Barnen erbjuds skolskjuts och det finns busshållplats i närheten. 

Inom två kilometer finns tillgång till fritidsaktiviteter, föreningsliv och 
samhällsservice i Tomelilla centralort. 

Tekniska förutsättningar 

Markbeskaffenhet 
Översiktlig geoteknisk undersökning, utförd av Geoexperten i Skåne AB, 
inom Tryde 67:27 påvisar naturlig sandmark som har gynnsamma 
bärighets- och sättningsegenskaper för uppförande av bostadshus.  

Den sandiga marken är lämplig för infiltration.  

Marken består av sand med upp till 50 cm fyllnadsmassor på 
parkeringsytorna. Vatten har påträffats 3 meter under markytan i en 
punkt. Utredningen menar dock att vattnet följer sanden och att 
grundvattenytan ligger betydligt djupare. 

Teknisk infrastruktur 

El och energi 

E.ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar och ett kabelskåp. 

Nordöst om planområdet finns en transformatorstation TLA-401 
(”Tingvalla”). Enligt E.ON skulle denna station kunna försörja området 
genom att denna byts ut till en större. 

Norr om planområdet finns en luftledning över 20 meter från närmsta 
byggrätt. 6 kap. 5 § starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna 
horisontella avstånd mellan kraftledning och närmsta byggnadsdel på en 
byggnad. För en mellanspänningsledning på 20 kV som denna gäller ett 
minsta horisontellt avstånd på 5 meter vid vindstilla från yttersta 
fasledare på kraftledningen till närmsta byggnadsdel. Vid blåst får den 
största förekommande utsvängningen vara 3 meter till närmsta byggnad. 
Ledningen påverkar inte genomförandet av detaljplanen. 

Området har inte tillgång till fjärrvärme. Hållbara alternativ är till 
exempel solceller, passivhus, berg/jordvärme samt FTX-ventilation. 

Tele 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Eventuell flytt av telekablar bekostas av exploatören. 

Vatten och spillvatten 

Del av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och spill, 
en del av verksamhetsområde för vatten och ytterligare en del ligger helt 
utanför verksamhetsområde. För att försörja hela planområdet med 
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allmänt VA, dagvatten undantaget, måste verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten utökas så att hela planområdet omfattas. 

VA-utredning (Sweco, 2022-07-15) visar att spillvattennätet i Tryde har 
begränsad kapacitet och anslutande ledning måste dimensioneras upp 
innan fler fastigheter kan anslutas. Österlen VA ansvarar för att bygga ut 
ledningsnätet. Med ny uppdimensionerad vattenledning längs 
Tingvallavägen kommer det finnas kapacitet för en brandpost för att 
tillgängliggöra brandvatten för området. 

En förbindelsepunkt per fastighet upprättas för vatten och spillvatten. I 
normalfallet i fastighetens omedelbara närhet ca 0,5 meter utanför 
fastighetsgräns. 

Dagvatten 

Tryde och planområdet omfattas inte av verksamhetsområde för 
dagvatten. Avsikten är inte heller att göra det till verksamhetsområde för 
dagvatten i närtid. Det innebär att allt dagvatten ska tas omhand och 
infiltreras inom planområdet. 

Enligt genomförd dagvattenutredning, WSP 2022-10-25, lämpar sig 
planområdet väl för den planerade exploateringen ur ett 
dagvattenperspektiv. Dagvattenutredningen redovisar en föreslagen 
systemlösning för dagvattenhantering för att omhänderta dagvattnet 
inom planområdet. 

 
Utformningsförslag för höjdsättning och dagvattenhantering. Ur dagvattenutredning, WSP 2022-10-25. 
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Dagvattnet ska avledas ytledes via noggrann höjdsättning via väl 
utplacerade dräneringsstråk utformade som diken till infiltrationsytor 
med otäta bottnar, vilket redovisas i kartan nedan. I illustrationen avser 
de streckade linjerna dräneringsstråk och de blå inringade områdena 
avser förslag på infiltrationsytor. En dagvattentrumma föreslås under 
vägen för att leda vatten mellan områdets norra delar anläggas, vilken 
redovisas med pilar och text.  

Planområdet med fall mot sydöst har en lokal höjdrygg i mitten av 
området vilket naturligt delar upp området i ett nordligt och sydligt 
avrinningsområde. Inom båda delområdena finns naturligt goda 
förutsättningar för avledning mot tänkta infiltrationsytor. Markens höga 
genomsläpplighet utgör goda förutsättningar för att hantera dagvattnet 
genom infiltration och därför är det viktigt att minimera mängden 
hårdgjorda ytor. Vid mindre regn kommer vatten från tak som leds ut på 
gräsmattor hinna infiltrera snabbt utan att nå ut till föreslagna 
dräneringsstråk. Även i dräneringsstråken tillåts dagvattnet att infiltreras. 
För att ytterligare öka möjligheten till naturlig infiltration bör hänsyn tas 
till att minimera förekomsten av hårdgjorda ytor ytterligare. 
Genomsläppliga parkeringsytor och förslagsvis genomsläppliga gator 
bidrar till en trögare avledning än vanligt förekommande asfaltytor. Vid 
kraftigare nederbörd, då marken hinner mättas på vatten, kommer 
infiltrationsstråken hantera avledningen ytledes till föreslagna 
fördröjningsmagasin. Infiltration genom magasinets botten och sidor 
tillåts fortgå även efter den sista droppen har fallit. 

Dagvattensystemet ska klara av att hantera den dimensionerande 
nederbörden av ett 10-årsregn med en klimatfaktor 1,25. Beräkningar 
visar på ett behov av dagvattensmagasin med en fördröjningsvolym på 
270 m3 inom norra delområdet och 220 m3 inom södra delområdet. 
Infiltrationsytorna bottenarea bedöms vara 550 m2 i norra delområdet 
och 450 m2 i södra delområdet. Notera att det som styr magasinets 
infiltrationskapacitet är storleken på den infiltrerbara bottenarean samt 
slänterna. Oavsett hur man väljer att utforma magasinet så är det viktigt 
att infiltrationsarean, d.v.s. bottenarean och arean för slänterna av 
magasinet där infiltration tillåts ske, uppnås för att respektive erforderlig 
volym ska vara tillräcklig. En minskad bottenarea ger mindre yta för 
infiltration. Dräneringsstråken föreslås som flacka dike med svagt 
sluttande slänter där bottenbredden bör vara runt 0,5 m. Genom det 
översta matjordslagret infiltrerar dagvattnet genom sandblandad matjord 
ner i ett ”luftigare” lager av kross eller makadam. Från krosslagret kan 
vatten infiltrera genom en geotextilduk till den omgivande marken.  

Man bör komma ihåg att den presenterade lösningen endast är ett förslag 
för att styrka planens genomförbarhet, så att man inte låser sig för 
mycket i förslaget vid detaljprojekteringen. Det finns utrymme att 
laborera med olika layouter för dräneringsstråk och infiltrationsytor. Den 
höga infiltrationsförmågan i marken utgör en god förutsättning för att 
jobba med olika sorters s.k. LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). På så sätt kan man till exempel jobba med olika materialval 
som alternativ till hårdgjorda ytor. Infiltrationsytor har i förslaget 
placerats i de för höjdsättningen lämpligast position. Vissa justeringar är 
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sannolikt möjliga men kan kräva större förändringar i höjdsättning vid 
detaljprojektering. 

Villkor för startbesked införs för att säkerställa att erforderliga 
dagvattenanläggningar kommer till stånd innan bostäder byggs. 
Skyfall och höjdsättning 
Med en genomtänkt höjdsättning finns också goda förutsättningar att 
hantera skyfall inom planområdet. Med föreslagna infiltrationsytor 
kommer området hålla större volymer vatten i lågpunkter än det gör 
idag, vilket innebär en förbättring för nedströms belägna områden. 

Skyfallsanalys, WSP 2022-10-25, har genomförts för att lokalisera möjliga 
risker vid ett skyfall. Beräkningen är gjord för ett 100-årsregn med 6 
timmars varaktighet samt infiltrationskapacitet enligt genomförd 
geoteknisk undersökning.  Eftersom det aktuella planområdet är litet och 
de ytor med hög hårdgörningsgrad ansluts till dräneringsdiken eller andra 
öppna lösningar kan skillnaden i avrinning vid skyfall anses vara 
försumbar. 

Eftersom marken idag sluttar svagt nedåt mot sydöst bygger 
lösningsförslaget på att det naturliga fallet även fortsättningsvis utnyttjas. 
Genom att höjdsätta de olika ytorna inom avrinningsområdet med ett 
svagt fall mot föreslagna fördröjningsmagasin kan majoriteten av 
dagvattenavledningen ske ytledes. Som komplement föreslås ett flertal 
dräneringsstråk anläggas i anslutning till föreslagna vägar för att fånga 
upp och tillåta infiltration av dagvatten. Vid kraftigare nederbörd, då 
marken hinner mättas på vatten, avleds dagvattnet ytledes mot 
fördröjningsmagasinen. 

 
Skyfallsanalys. Ur dagvattenutredning, WSP 2022-10-25. 
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I området kommer det generellt stå som högst uppkomma vattendjup på 
0,3 meter. De områden där det kommer samlas mest vatten i norra 
delområdet är i den södra delen (vattenyta på +68,74) samt i öster 
(vattenyta på +68,58) där marken har anpassats i höjdsättningen för att 
möjliggöra att vatten ska kunna stå. I dessa områden kan det stå upp till 
0,4 meter vatten. I södra delområdet kommer mest vatten att ansamlas i 
de östra delarna (vattenyta på +68,04) där den nya höjdsättningen har 
genomförts för att vattnet ska ställa sig i lågpunkter. Här kommer det 
också att stå vatten upp till en höjd av 0,4 meter ovan mark. Där vattnet 
passerar under vägen genom trumman är det viktigt att skötsel 
upprätthålls för att systemet ska fungera och dämning inte ska ske med 
risk för stående vatten i anslutning till passagen som följd.  

Färdigt golv för bostäderna ska sättas baserat på beräknade vattenytor 
och höjd på gatan vid bostaden för att undvika skada i samband med ett 
100-årsregn. Marken inom tomterna ska luta bort från byggnaderna i 
riktning mot gata eller dräneringsstråk. De flesta av tomterna kommer då 
behöva utformas med något av en ”åsrygg” så att framsidan rinner mot 
gatan och baksidan mot dräneringsstråket. Beräknad vattenyta blir lägre 
än gatorna i området, varför det generellt går att utgå ifrån att färdigt 
golv ska ligga minst 20 cm ovanför gatan. Om färdigt golv sätts utifrån 
ovan beskrivna principer visar resultatet av denna utredning på att ett 
100-årsregn ska kunna hanteras på ett bra sätt. 

Kommunen har bedömt det lämpligt att reglera lägsta höjd för färdigt 
golv till 25 cm över intilliggande gata beräknat från gatans högsta nivå i 
anslutning till byggnad för att säkerställa att byggnaderna inte ska skadas. 

Föreslagen höjdsättning norra delområdet. Utsnitt dagvattenutredning, WSP 2022-10-25. 
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Föreslagen höjdsättning södra delområdet. Utsnitt dagvattenutredning, WSP 2022-10-25. 
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Hälsa och säkerhet 

Hästhållning  
Det före detta stallet sydväst om planområdet har avvecklats sedan 
fastigheten såldes under 2021. De nya ägarna avser inte att ha hästar 
inom fastigheten. 

I nordväst gränsar planområdet till en 2,5 ha stor beteshage för två 
hästar. Stallet som endast rymmer två hästar och anläggning för 
gödselhantering är beläget ca 150 meter från planområdet.  

Beteshage för två hästar inom angränsande fastighet i nordväst. Sett från 
väst. 

Djurhållning kan medföra påverkan på omgivningen. De mest typiska 
störningarna, eller olägenheter är lukt, flugor och risk för spridning av 
allergen. Risken för påverkan är större ju fler djur det finns inom ett 
område. 

Det finns inga fastställda skyddsavstånd mellan hästanläggningar och 
bostäder. Det måste därför göras en bedömning mot bakgrund i platsens 
faktiska förhållanden. 

Föreslaget bostadsområde som utgör en del av tätorten Tryde gränsar till 
landsbygd och är ett område med lantlig karaktär. Ett visst inslag av ljud 
och lukt från hästar får därför anses ingå som ett naturligt inslag i 
området. Befintliga bostäder väster om planområdet är belägna i gräns 
till samma hästhage. Enligt miljöförbundet har inga kända klagomål 
inkommit om olägenhet i området. 

I beteshagen kommer hästarna mycket sällan att uppehålla sig intill 
staketet mot bostadsbebyggelsen. Planen föreskriver en vegetationsridå 
och vall mot hagen där endast två hästar betar, stallet har inte utrymme 
för fler. Dessutom regleras att uteplatser inte får anordnas inom 10 meter 
från hästhagen.  

Vegetationen och vallen begränsar störningar från djurhållningen mot 
bostadsbebyggelsen. Undersökningar visar på att vegetation effektivt 
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hindrar allergen från att spridas. För att kunna fungera som en 
avskärmning bör vegetationen vara flerskiktad, t.ex. bestå av flera rader 
träd, halvträd och buskar. 

Avståndet från stall och gödselhantering till bostadsbebyggelsen är enligt 
rekommendationer fullt tillräcklig för att undvika olägenheter. 

I denna lantliga miljö och med det ringa antal hästar det handlar om 
bedöms avståndet vara acceptabelt. 

Jordbruksmark 
Planområdet ramas, i norr, nordväst och nordost, in av en och en halv 
meter höga jordvallar. Utanför vallarna odlas marken. Vissa årstider 
kommer jordbruksverksamheten att märkas främst genom buller från 
maskiner, ibland även damm eller lukt. Vallen i nordväst mot hästhagen 
kommer att schaktas bort och ersättas av en vegetationsridå och en ny 
vall. Vallarna i norr och öster kommer att skydda mot buller och 
vegetationen minskar spridning av damm. Jordbrukare i området torde 
visa viss hänsyn till boende genom att om möjligt utföra arbete på 
åkrarna vid gynnsam vindriktning och vindstyrka. 

Luftkvalitet 
Trafiken i området är begränsad och luftväxlingen är god i det öppna 
landskapet. Detaljplanen kommer inte medföra att miljökvalitets-
normerna för luft överskrids. 

Hydrologiska förhållanden 
Genomförd geoteknisk undersökning (MUR, 2020-12-09) noterar en fri 
vattenyta i en av borrpunkterna i områdets sydöstra del. Ytan mättes till 
3,9 m djup under markytan, motsvarande nivå +64,5. Ingen fri vattenyta 
noterades i övriga borrpunkter med djup ned till 4,0 m. Resultaten tyder 
på förväntad hög genomsläpplighet i enighet med SGU:s 
genomsläpplighetskarta är utpekat som område med hög 
genomsläpplighet. 

 
Grundvattenförekomsten Tryde-Trydeeke (MSCD: WA43414667) markerad i 
transparentblått med cyanfärgad gräns, samt ytvattenförekomsten Nybroån 
markerad i mörkblå linje, i förhållande till planområdet i rött. 
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Grundvattenförekomst 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Tryde-Trydeek 
(MSCD: WA43414667) som är en sand- och grusförekomst. 

Ytvattenförekomst 

Planområdet ligger inom Nybroåns avrinningsområde. Aktuell 
vattenförekomst är ”Nybroån: Örupsån-källa”. I VISS är kvalitetskravet 
för ekologisk status god status till 2033. I nuläget bedöms ekologisk 
status som måttlig. Detta främst då vattendraget är påverkat av 
övergödning. Vattendraget har även rensats och rätats, vilket påverka 
hydrologi och morfologi.  

Kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus är god. I nuläget bedöms den 
kemiska statusen ej uppnå god status. Anledningen till detta beror, precis 
som för samtliga andra vattenförekomster i Sverige, på atmosfärisk 
deposition av kvicksilver och bromerad difenyleter (PBDE).  

Ur dagvattensynpunkt är det alltså främst näringsämnen som är av 
intresse att studera från planområdet för att bedöma hur planen påverkar 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna. Övriga undersökta 
ämnen bör dock inte öka jämfört med befintlig situation. 

Enligt genomförd dagvattenutredning (WSP, 2022-10-25) framgår att de 
förväntade föroreningshalterna i dagvatten med föreslagen 
markanvändning bostäder i förhållande till tidigare markanvändning 
medför en ökning av både koncentrationer och mängder för samtliga 
undersökta ämnen om det inte sker någon rening. Föreslaget 
lösningsförslag (dräneringsstråk och infiltrationsytor) bedöms innebära 
en tillräckligt god rening för att planerad utbyggnad inte ska försvåra för 
Nybroån att uppnå miljökvalitetsnormerna. Det framgår att kväve 
minskar betydligt jämfört med befintligt, vilket är bra med tanke på att 
Nybroån är påverkad av övergödning. Samtliga koncentrationer hamnar 
långt under riktvärden från Riktvärdesgruppen. 

Genomförda föroreningsberäkningar visar på att planerad utbyggnad 
inklusive utarbetat lösningsförslag inte försvårar för Nybroån att uppnå 
miljökvalitetsnormerna med hänsyn till dagvattnet. 

Skyfall och översvämningsrisk 
Området har väldigt god infiltrationsförmåga då marken är sandig. Det 
lågt belägna och instängda området kan dock riskera att översvämmas 
vid extrema skyfall. Ingen känd historisk översämningsproblematik finns 
inom planområdet.  

Planerad bostadsexploatering innebär att delar av området kommer 
hårdgöras vilket kommer alstra större mängd avrinning av dagvatten som 
behöver tas om hand. 

För att minimera att området och omkringliggande bebyggelse 
översvämmas utformas nedsänkta ytor som ska kunna ta hand om 
dagvatten vid skyfall. Gemensamhetsytor för lek, vegetation och 
gemensam parkering är tänkt att även fungera som översvämningsytor 
vid extrema skyfall. Dagvatten från bostadstomter leds till dessa ytor via 
ett system av makadamdiken inom kvartersmark. 
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Enligt genomförd dagvattenutredning, WSP 2022-10-25, har 
planområdet goda förutsättningar att hantera skyfall om höjdsättningen 
sker på ett genomtänkt sätt. Här blir det viktigt att se till att inte 
avrinnande dagvatten från uppströms belägna områden skärs av genom 
markhöjning och därmed tvingas ta en annan väg med eventuella 
konsekvenser för intilliggande områden. Anläggs de föreslagna 
infiltrationsytorna som beskrivet kommer planområdet hålla större 
volymer vatten i lågpunkter än det gör idag, vilket innebär en förbättring 
för nedströms belägna områden vid skyfall. 

Markföroreningar 
Miljötekniska markundersökningar för området har utförts av 
Miljöfirman Konsult Sverige AB. Undersökningen påvisar förhöjda 
föroreningshalter inom Tryde 67:27. Då marken ska bebyggas med 
bostäder ska kraven för KM (känslig markanvändning) uppfyllas. 

Föroreningshalter överskridande riktvärdet för KM och MRR (resultat 
klassas som mindre än ringa risk) har påvisats i totalt 17 prover av 84 
analyserade jordprover och i 14 av 32 undersökningspunkter. Merparten 
av dessa påvisade halter finns i ytlig fyllning och består av arsenik, 
barium samt PAH med medelhög och hög molekylvikt. I två prov 
påvisades bly över riktvärdet. I ett prov påvisades zink över riktvärdet. 
Tunga alifater påvisades i ett prov. Halter över riktvärdet för mindre 
känslig mark men under gränsvärdet för farligt avfall påvisades avseende 
barium i tre prov samt PAH med medelhög och hög molekylvikt i ett 
prov. Påvisade halter finns i naturliga jorden i endast en 
undersökningspunkt och det gäller halter av zink och PAH över 
riktvärdena. 

Undersökningspunkter med de 14 listade som är i behov av sanering. Ur 
Miljöteknisk markundersökning, 2022-09-27, Miljöfirman Konsult Sverige AB. 

De massor som inte uppfyller kraven ska saneras. Detta utförs 
förslagsvis som en schaktsanering samt i en punkt även i den naturliga 
jorden, där förorenad jord schaktas ur och transporteras till godkänd 
mottagare. 
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Saneringen planeras utföras med urschaktning av jord i 14 punkter ca 
8x8 meter med provtagning av schaktväggar och schaktbotten samt 
analys avseende påvisade ämnen över riktvärdet. Prover uttas av 
schaktbotten med maximal yta om 20 x 20 meter och schaktväggar med 
maximal yta om ca 0,5 x 20 meter. Inledningsvis utförs schaktning kring 
påvisade punktföroreningar. Totalt 87 prover uttas och analyseras. För 
de prover där riktvärdet för KM ej uppfylls utförs kompletterande 
schaktning och nya prover uttas. Sanering är klar då riktvärdet för KM 
uppfylls i samtliga prover. Den inledande urschaktningen omfattar en 
urschaktning om ca 420 m3 (ca 750 ton) varav ca 55 m3 (ca 100 ton) 
klassas som icke farlig avfall (IFA) och 365 m3 (ca 650 ton) klassas som 
mindre känslig markanvändning (MKM). Vilket motsvarar ca 1500 ton. 
Saneringskostnader uppskattas till en kostnad av 300 000 kr exklusive 
moms samt miljökontroll, analys av 87 prover och rapportering enligt 
ritning, till en kostnad av ca 130 000 kr exklusive moms. 

Genomförd historisk genomgång och sökning i bygglovsarkivet visar 
inga byggnader uppförda, renoverade eller omfogade mellan år 1953-
1973 som riskerar att ha förorsakat förekomst av PCB i mark. 

Vid påträffande av föroreningar är man skyldig att upplysa 
tillsynsmyndigheten, Ystad-Österlenregionens miljöförbund, enligt 
Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken). 

För att vidta åtgärder krävs anmälan till tillsynsmyndigheten, Ystad-
Österlenregionens miljöförbund, enligt 28 § i Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljöförbundet kommer då att ta 
ställning till den föreslagna åtgärden och ska godkänna avhjälpande 
åtgärder innan efterbehandling påbörjas. 

Radon 
Markradonmätning, utförd av Radonanalys – GJAB, inom Tryde 67:27 
påvisar radonhalter inom lågriskintervallet. 

Farlig gods 
Inga vägar är i planområdets närhet rekommenderade vägar för farligt 
gods, men då det finns en drivmedelstation i korsningen mellan 
Trydevägen och väg 11 skulle transporter med farligt gods trots det 
kunna förekomma. Vid sidan om transporter till drivmedelstations 
bedöms det även förekomma transporter in till Tomelilla längs väg 11. 
Planområdet är beläget ungefär 140 meter väg 11 och 275 meter från 
drivmedelsstationen. 

Enligt genomförd trafikutredning (Sigma Civil, 2022-11-02) bedöms 
avstånden tillräckliga då de är i nivå med skyddsavstånd till 
rekommenderade vägar för farligt gods (även om väg 11 är inte är 
rekommenderad för farligt gods) och väl över skyddsavståndet för 
hanteringspunkter för drivmedel (MSB, 2015). 

Trafikbuller 
Genomförd bullerutredning, utförd av Sigma Civil AB 2022-11-02, visar 
inte på några behov av bulleråtgärder för möjliggöra utbyggnad av 
bostäder enligt detaljplanen. För beräknade bullernivåer klaras 
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riktvärdena för byggnadens fasad inom hela planområdet. Önskas 
uteplatser i placeras i nära anslutning mot Tingvallavägen krävs någon 
form av bullerskräm för att maximal bullernivå inte ska överstiga gränsen 
för uteplats (70 dBA). Behov av eventuellt bullerskydd vid uteplats 
hanteras inom bygglovsprocessen då bostädernas exakta omfattning, 
utformning och placering är känd. 

Bullernivåerna har beräknats med programmet Buller Väg II utifrån 
indata från bullerkällorna (väg 11 och Tingvallavägen), bullermottagaren 
och området mellan dessa punkter. Trafiknivåerna som är använts i 
beräkningarna är de för år 2040 uppräknade flödena 7 750 f/d för väg 11 
och förväntade 310 f/d på Tingvallavägen. Förenklingar har gjorts för 
området mellan väg 11 och Tingvallavägen. Beräkningarna har utgått 
från att förutsättningen att det inte finns några byggnader som avskärmar 
ljudet samt att marken är hård vilket gör att ljudet inte absorberas lika 
bra. Detta innebär att de verkliga förutsättningarna förväntas ha något 
lägre ekvivalenta bullernivåer än vad resulterade nivåer visar. 

Då bullerberäkningarna visar på att riktvärdena vid fasad trots de 
antaganden som gjorts inte överskrids bedöms det inte finnas behov av 
mer omfattande utredning av bullerstörningarna i detta skede. I enlighet 
med Boverkets föreskrifter bedöms de beräkningar som genomförts vara 
tillräckliga (Boverket, 2022). 

 
Riktvärden ur trafik- och bullerutredningen. 

 

 
Indata till bullerberäkningar ur trafik- och bullerutredningen. 

 

 
Bullernivåer för värst ur trafik- och bullerutredningen. 

För beräknade bullernivåer klaras riktvärdena för byggnadens fasad inom 
hela området. Utöver beräkningar från den antagna mottagarhöjden i 
nivå med de framtida byggnadernas första våning har kontroll gjorts för 
byggnadernas övervåning med en mottagarhöjd på 3,5 meter. 
Bullernivåerna för denna höjd är identiska med de som redovisas i Tabell 
6 och riktvärdet för fasad överskrids inte. 

För övervägande del av området klaras riktvärdena för uteplats. För 
planerade byggnader närmst Tingvallavägen visar beräknade nivåer att 
uteplatser inte bör placeras i riktning mot Tingvallavägen utan någon 
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form av bullerdämpande åtgärd eller genom att säkerställa tillräckligt 
avstånd till vägen. En bullerskärm på ungefär en meters höjd mellan 
uteplatsen och vägen bedöms i samtliga studerade fall vara tillräckligt för 
att begränsa maxnivån. Med trafikalstring från 50 bostäder bedöms det 
krävas minst 17 meter från vägmitt medan det med större alstring kan 
krävas uppemot 20 meter. 

 
Boastadsplacering som redovisat beräkningsresultat hänvisar till. 

Skulle Tingvallavägens anslutning mot väg 11 i framtiden stängas medför 
det att mer trafik kommer passera planområdet eftersom Trydevägen 
behöver nyttjas av alla som ska till väg 11. Detta har uppskattats medföra 
ett flöde förbi planområdet på 415 f/d i stället för ovan redovisade 310 
f/d. Det är framför allt planområdets alstring som står för denna ökning. 
För befintlig trafik kompenseras ökningen av trafik från bostäder väster 
om planområdet av en minskning av trafiken från bostäder öster om 
planområdet. Denna trafikökning skulle endast medföra att 
ekvivalentnivån 2040 stiger till 58 dBA jämfört med resultaten i tabell 6 
från utredningen. 

Bulleralstrande verksamhet 
Motorbanan Svampabanan är belägen 1 km väster om planområdet. 
Motorbanan har tillstånd och enligt Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utgör motorbanan inget hinder för planerade bostäder.  

Magnetfält 
Norr om planområdet finns en luftledning lite över 20 meter från 
närmsta byggrätt. Trots omfattande internationell forskning saknas idag 
entydiga resultat som påvisar ett samband mellan exponering av 
magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i detta har 
svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller 
skyddsavstånd för allmänhetens exponering för magnetfält. Avståndet till 
luftledningen från planområdet bedöms som tillräckligt.  
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Planeringsunderlag 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040, vann laga kraft 2019-02-19.  

Området är inte utpekat som utbyggnadsområde, men planen möjliggör 
bostadsbebyggelse på en fastighet som tidigare varit bebyggd med 
danspalats inom den samlade bebyggelsen i Tryde. Detaljplanen 
möjliggör förtätning med nya bostäder vilket bidrar till att uppnå 
planeringsmålet att Tomelilla kommun ska öka med 1050 personer till år 
2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde.  

Nedan ett urval av ställningstaganden från Översiktsplanen som är 
relevanta för denna plan: 

• Vid all planering ska folkhälsoperspektivet och barnperspektivet 
beaktas. 

• För en hållbar utveckling ska bebyggelseutvecklingen och 
planeringen tillgodose människors rätt till gröna miljöer i sin 
närhet.  

• Planeringsmålet är att Tomelilla kommun ska öka med 1050 
personer till år 2025 och med 750 personer i Tomelilla/Tryde 

• Ny bebyggelse ska inte påtagligt skada eller förhindra allmänna 
intressen som exempelvis högvärdigt jordbruk, energi eller annan 
teknisk försörjning. 

• Kommunen ska ha en planberedskap och verka för nybyggnation 
av olika typer av bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer. 

• Vid planering av nya bostadsområden ska den offentliga 
närmiljöns användbarhet, attraktivitet, tillgänglighet till 
rekreationsområde och barnperspektiv vara i fokus. 

• Tomelilla kommun ska planera nya områden klimatsmart för att 
främja en hållbar utveckling. 

• En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på 
klimatförändringar i fysisk planering genomförs. 

• I detaljplaner och bygglov ska risken för skador på 
kommunaltekniska system och infrastruktur samt effekterna av 
översvämningar inom bostadsområden och 
vattenskyddsområden beaktas. 

Gällande detaljplaner 
Området är inte tidigare detaljplanelagt. 

Övriga kommunala styrdokument 

Bostadsförsörjningsstrategi 

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi 
Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. 
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Inriktningsmålen för bostadsförsörjningsstrategin är att öka 
bostadsbyggandet i kommunen. Tomelilla kommun ska vara ett attraktivt 
val på bostadsmarknaden. Kommunen arbetar tillsammans med 
marknaden för att planera för och erbjuda hållbara och attraktiva 
boendemiljöer. 

Planområdet omnämns inte i bostadsförsörjningsstrategin, men 
detaljplanen bidrar med att uppnå inriktningsmålen. Planen bidrar till att 
möta den beräknade befolkningsökningen, möjliggör ett attraktivt och 
hållbart boende för att nå alla målgrupper samt bidrar till att erbjuda 
olika alternativ av upplåtelseformer på bostäder i Tryde.  

Livskvalitetsprogram 

Livskvalitetsprogrammet är kommunens styrdokument för miljö och 
folkhälsa för åren 2021 – 2030, antaget 2021-02-15 (Kf § 9). Programmet 
ger inriktningen för kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på 
miljö och social hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska 
viljeriktning och prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska 
fungera som ett stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen, alla 
verksamheter i förvaltningen ska beakta programmet i sina 
verksamhetsplaner utifrån deras uppdrag. 

Utredningar 
Följande utredningar ligger till grund för planförslaget. 

Trafik- och bullerutredning, Sigma Civil, 2022-11-02 

Dagvattenutredning Tingvalla, WSP, 2022-10-25 

VA-utredning, Sweco, 2022-07-15, kompletterad 2022-08-15 

Översiktlig geoteknisk undersökning, Geoexperten i Skåne AB, 2022,02-
25. 

Miljöteknisk markundersökning kv Tryde 67:27, Miljöfirman konsult 
Sverige AB 2020-12-09. 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning kv Tryde 67:27 (del av 
Tryde 13:22), Miljöfirman konsult Sverige AB 2022-03-03. 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning kv Tryde 67:27, 
Miljöfirman konsult Sverige AB 2022-09-27, kompletterad 2022-09-29. 

Markradonmätning, Radonanalys – GJAB, 2021-01-02 

Bedömning av påverkan av detaljplan för Tryde 67:27 mfl, på livsmiljöer 
för groddjur och fladdermöss, Ekoll AB, 2022-06-16. 

 

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. 
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En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 
2010:900. Detaljplanen hanteras enligt utökat förfarande enligt de 
lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2015. Utökat förfarande 
tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är inte är helt förenligt med 
översiktsplanen då det i översiktsplanen inte framkommit att området 
skulle förändras i en så stor omfattning som nu är gällande. Detaljplanen 
bedöms däremot inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en 
betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanterades i samrådsskedet med standardförfarande men 
har på råd av Länsstyrelsen ändrats till utökat förfarande. Det innebär att 
detaljplanen kungörs inför granskningen och sedan följer planprocessen 
för utökat förfarande. 

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

Samrådsredogörelse  
Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Tryde 67:27 m.fl., 
Tomelilla kommun, Skåne län. 

Samråd 
Detaljplanen har varit utställd för samråd från och med 16 februari till 
och med 9 mars 2022. 

Remiss har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt i 
upprättad fastighetsförteckning, daterad 2022-02-14, och förteckning 
över kända boende, daterad 2022-02-14. 

Planhandlingarna har funnits tillgängliga för sakägare och allmänheten 
digitalt på kommunens webbplats, samt utskrivna i receptionen på 
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek. 

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

Inkomna yttranden utan synpunkter 
Under samrådstiden har elva skriftliga yttrande inkommit utan 
synpunkter. Privatpersoner är med anledning av GDPR inte förtecknade. 

Yttrande från: Datum: 

BJHP Fastighets AB 2022-02-17 
Polismyndigheten 2022-02-17 
Brf Kavaljeren 2022-03-04 
Privatperson, Tryde 67:20 2022-03-07 
Privatperson a, Tryde 67:9 2022-03-07 
Privatperson b, Tryde 67:9 2022-03-07 

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

Yttrande från: Datum:  

1. Länsstyrelsen 2022-03-11 
2. Lantmäteriet 2022-03-04 
3. Trafikverket 2022-03-03 
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4. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2022-03-11 
5. Österlen VA 2022-03-08 
6. Byggnadsnämnden 2022-03-16 
7. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-18 
8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF 2022-03-01 
9. Skanova (Telia Company) AB 2022-02-18 
10. Postnord 2022-02-24 
11. E.ON Energidistribution AB 2022-03-01 
12. Privatperson 1, Tryde 67:45 2022-03-08 
13. Privatperson 2, Tryde 67:45 2022-03-08 
14. Privatperson 3, Tryde 67:45 2022-03-08 
15. Privatperson 4, Tryde 67:45 2022-03-08 
16. Privatperson 5, Tryde 67:44 2022-03-09 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt kommunens 
kommentarer 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Kommunens 
kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas 
med kursiverad och indragen text. 

1. Länsstyrelsen 

För området gäller översiktsplan för Tomelilla kommun (antagen 2019). 
Planområdet är inte utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen, 
men ingår i område utpekat som sammanhållen bebyggelse. Av 
Länsstyrelsens granskningsyttrande framgår att frågor som 
miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämning, skyddade arter, 
buller, markföroreningar och farligt gods är frågor som kvarstår att 
hantera i fortsatt planläggning. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande.  

Kommunen tar fram planförslaget med standardförfarande och gör 
bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB.  

Länsstyrelsens formella synpunkter  

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder 
enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 

Planförslaget berör riksintresse för Väg 11 (Malmövägen). Trafikverket 
arbetar med en översyn av sina anspråk på områden av riksintresse för 
trafikslagens anläggningar, i remissen föreslås att riksintresset för Väg 11 
ska utgå. Eftersom något beslut ännu inte är taget kvarstår riksintresset 
och måste därmed hanteras inom detaljplanen. Inför granskningsskedet 
bör kommunen föra dialog med Trafikverket gällande föreslagna 
åtgärder. Exempelvis behöver föreslagen hastighetssänkning analyseras i 
förhållande till vägens strategiska betydelse.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen om att det av planhandlingen 
ska framgå vilka recipienter och ytvattenförekomster som berörs, hur 
dessa kan påverkas samt hur planförslaget säkerställer att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs.  

Risk för översvämning 

Länsstyrelsen informerar om att det av genomförandebeskrivningen 
behöver framgå att föreslagen gemensamhetsanläggning för 
omhändertagande av dagvatten ska komma till stånd. Detsamma gäller 
för gemensamhetsanläggning för gata om det blir aktuellt.  

Angående föreslagen bestämmelse b3 - Färdigt golv ska anläggas på sådan 
höjd att byggnader inte översvämmas vid 100-årsregn, måste en höjd finnas 
alternativt en tydlig koppling till planbeskrivningen om vilken nivå som 
gäller. Exploatören ska inte behöva utreda vilken nivå som gäller. Det 
ska framgå tydligt av planhandlingarna. 

Länsstyrelsen noterar att villkoret för dagvattenanläggningen är 
plantekniskt felplacerat i plankartans legend. Plankartan behöver därför 
justeras med reglering enligt PBL 4 kap 14§ punkt 1 och placeras under 
rubrik Administration. Villkorets formulering behöver också justeras, 
Slutbesked ska ändras till Startbesked. 

Länsstyrelsen noterar att det finns kapacitetsbrist i kommunens 
spillvattenledningsnät och att frågan ska utredas vidare.  

Länsstyrelsen vill påminna om möjligheten att införa bestämmelse om 
utförande på plankartan, som anger andelen mark som får hårdgöras, 
och som kompletterar bestämmelsen om marklov enligt 9 kap. 12 § 
punkt 3 PBL. Detta för att kommunen ska kunna följa upp 
översvämningsrisken. 

Hälsa och säkerhet – buller 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att det inte är 
tillräckligt att hänvisa till bullerutredningen. Det ska av planhandlingen 
framgå vilka bullernivåer som planförslaget beräknas utsättas för och 
planbeskrivningen bör därför kompletteras med resultatet av genomförd 
bullerkartering. Bullerberäkningar ska redovisas både vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats utifrån maximal utbyggnad. 
Det ska också framgå om bullerriktvärdena innehålls för samtliga 
våningar som medges i planförslaget samt vilken indata 
bullerutredningen beräknats utifrån.  

Det finns inget krav i PBL om att en uteplats ska finnas, men om det 
finns bör minst en uppfylla riktvärden i förordningen. Uteplatser till 
bostäder kan vara såväl balkonger och anordnade platser på egen tomt 
eller på en gemensam yta. Länsstyrelsen efterfrågar en förtydligande 
redovisning av om detaljplanen avser möjliggöra uteplatser samt vilka 
bullernivåer dessa beräknas utsättas för. 

Länsstyrelsen har identifierat en motorbana väster om planområdet. 
Kommunen har inte redogjort för om motorbanan har tillstånd eller om 
verksamheten genererar buller som kan påverka planförslaget.  
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Hälsa och säkerhet – markföroreningar 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det finns påträffade 
föroreningar som överskrider riktvärdet för känslig markanvändning och 
att sanering ska ske. Det framgår dock inte inom vilka delar av 
planområdet som föroreningar påträffats eller vilken typ av föroreningar 
det handlar om. Detta bör framgå av planbeskrivningen inför 
granskningsskedet.  

Då genomförd undersökning är översiktlig finns det inte tillräckligt med 
underlag för att bedöma om ett saneringsbehov för planområdet 
föreligger eller ej. Kommande planhandlingar behöver visa att marken 
inom planområdet är lämplig för det ändamål som föreslås. Om 
kommunen kommer fram till att ett saneringsbehov föreligger, behöver 
åtgärdernas omfattning framgå av planhandlingen. Åtgärderna ska vara 
så preciserade att det är möjligt för den enskilde fastighetsägaren att 
förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan kosta. 
Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att 
avhjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat 
bygglov enligt 4 kap. 14 § PBL. 

Länsstyrelsen vill informera om risken med byggnader som är uppförda, 
renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973, då dessa kan ha orsakat 
att PCB förekommer i mark. Kommunen behöver ta hänsyn till detta i 
den historiska genomgången av området och i eventuella provtagningar. 
Även om PCB har avlägsnats från byggnaderna (i enlighet med PCB-
förordningen) kan det ändå ha spridits till fasadnära mark. Länsstyrelsen 
tipsar om att ta kontakt med tillsynsmyndigheten för vidare information 
och provtagningsplan.  

Hälsa och säkerhet – farligt gods 

Trots att Väg 11 (Malmövägen) inte är utmarkerad som farligt gods-led 
har Länsstyrelsen identifierar möjliga målpunkter i form av 
bensinstationer i närområdet. Länsstyrelsen kan inte utläsa av 
planhandlingen att kommunen tagit höjd för att farligt gods transporteras 
längs vägen. Planbeskrivningen behöver kompletteras med kommunens 
bedömning gällande eventuella risker.  

Hälsa och säkerhet – kraftledningar 

Länsstyrelsen har identifierat att det finns kraftledningar i närheten av 
planområdet. Länsstyrelsen kan inte utläsa att informationen finns i 
planhandlingen. Kommunen behöver ta ställning till om kraftledningarna 
kan utgöra risk för planområdet. 

Länsstyrelsens rådgivning  

Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens rådgivningsuppdrag 
enligt 5 kap. plan- och bygglagen.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Utifrån aktuellt underlag delar Länsstyrelsen kommunens bedömning att 
ett genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken. 

Närhet till hästhållning och jordbruksverksamhet 
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Av planbeskrivningen framgår delvis hur nära hästhållningen är 
planområdet, men avståndet till stallet sydväst om planområdet går inte 
att utläsa. Detta är av vikt i sammanhanget eftersom halterna av 
hästallergener avtar kraftigt efter 50-100 meter från källan (Vägledning för 
planering för och invid djurhållning, Boverket, Rapport 2011:6). I 2 kap. 9 § 
PBL ställs krav på att kommunen i största möjliga utsträckning ska 
undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i samband 
med planläggning. Det är därför viktigt att kommunen följer upp 
föreslagna åtgärder i form av vegetationsridå, bevarande av stengärde 
och jordvallar för att minska spridningen av hästallergen, lukt, damm och 
buller till planområdet.  

Avsaknaden av trafiksäkra gång- och cykelvägar 

Länsstyrelsen utläser av planhandlingarna att det är cirka 700 meter till 
hållplats för regionbuss och två kilometer till Tomelilla tågstation. Det 
framgår samtidigt att det inte finns trafiksäkra cykelvägar för att ta sig till 
centrala Tomelilla. Utifrån förutsättningarna kommer planförslaget 
sannolikt medföra ett ökat bilberoende. Trafiksäkra gång- och cykelvägar 
är en förutsättning för att möjliggöra ett energieffektivt samhälle och 
avsaknaden av trafiksäkra alternativ till bilen drabbar särskilt barn- och 
ungas möjlighet till rörelsefrihet, men är också en viktig 
jämställdhetsfråga. Kommunen bör förtydliga hur man avser att arbeta 
för att minska risken för bilberoende.  

Information om artskydd 

I närområdet förekommer flera arter av groddjur och i Artportalen finns 
enstaka rapporter om fladdermöss. Groddjur kan övervintra i till 
exempel stenmurar, håligheter eller samlingar av död ved, medan 
fladdermöss ofta förekommer i äldre byggnader och grova träd med 
håligheter. Det framgår inte av planhandlingarna om kommunen har 
tagit hänsyn till påverkan på fridlysta arter i planläggningen. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en bedömning kring om 
fridlysta arter kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen, vilka 
arter det i så fall gäller, och på vilket sätt samt i vilken omfattning de kan 
påverkas. Även i det fall som kommunen bedömer att fridlysta arter inte 
påverkas, bör ett ställningstagande med motivering ingå i 
planbeskrivningen.  

Skyddet för fridlysta arter enligt artskyddsförordningen gäller alltid, även 
i det fall en detaljplan har vunnit laga kraft. Utrymmet att lämna dispens 
från artskyddet är ytterst begränsat. En eventuell dispens bör sökas i 
tidigt skede i planeringsprocessen.  

Information om biotopskydd 

I planhandlingarna anges att det inom planområdet finns en allé med nio 
lindar samt ett stengärde, som båda omfattas av biotopskydd. 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att de skyddade biotoperna har 
vägts in i detaljplanens utformning och att stenmuren ges fortsatt skydd i 
plankartan.  

Utmed planområdets gränser finns ett flertal trädrader. Det framgår inte 
om dessa uppfyller definitionen för alléer eller pilevallar med generellt 
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biotopskydd. Länsstyrelsen efterfrågar att planhandlingarna kompletteras 
med en bedömning kring detta.  

För att en trädrad ska omfattas av biotopskydd för alléer, ska trädraden 
utgöras av minst fem lövträd i rad längs en väg, det som tidigare utgjort 
en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del 
utgöras av vuxna träd, vilket innebär att mer än hälften av träden ska ha 
en stamdiameter om minst 20 cm i brösthöjd eller ha uppnått en ålder av 
30 år. För att en trädrad med hamlade pilar ska omfattas av biotopskydd 
för pilevallar ska den bestå av antingen a) minst fem träd med ett 
inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark 
eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till 
en vall, eller b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter 
hög och två meter bred. 

Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får man inom ett biotopskyddsområde inte 
bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 
Vid planläggning bör planen så långt möjligt utformas för att bibehålla 
samt undvika skada på skyddade biotoper. Om det finns särskilda skäl 
och lämpliga alternativ saknas, får dispens från förbudet ges i det 
enskilda fallet. Om dispens är en förutsättning för att genomföra planen 
bör det sökas i ett tidigt skede i planprocessen. 

Planteknik 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att förslaget är förenligt 
med översiktsplanen då det i översiktsplanen inte framkommit att 
området skulle förändras i en så stor omfattning som nu är gällande. 
Länsstyrelsen ger därför kommunen rådet att hantera planen med ett 
utökat förfarande där det av kungörelse ska framgå om förslaget avviker 
från översiktsplanen, och komplettera planbeskrivningen enligt 4 kap. 33 
§ PBL. 

Länsstyrelsen vill påminna om möjligheten att införa enskilt 
huvudmannaskap för område avsedda för ett gemensamt behov, i detta 
fall exempelvis område för gata. För att detaljplanen ska vara tydlig är det 
lämpligt att ange användning (GATA). 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande riksintresse 
kommunikation, miljökvalitetsnormer för vatten, risk för översvämning samt hälsa 
och säkerhet kopplat till buller, markföroreningar, farligt gods och 
kraftledningar enligt ovan har inte Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 
11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

Kommentar: 

Gällande riksintresset för väg 11 och statliga Trydevägen så har 
kommunen i samråd med Trafikverket reviderat trafikutredningen och 
för vidare dialog gällande vilka trafikåtgärder som krävs. I 
planbeskrivningen har förtydligat att gång- och cykeltrafik mellan 
Tryde och Tomelilla fokuseras till blandtrafik via gamla Malmövägen 
och bostadsgator samt som komplement via gång- och cykelvägen Norra 
promenaden. Därför är det inte aktuellt att sänka hastigheten och 
åtgärder i form av säkra övergångar på väg 11 vid planområdet. 
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Lämpliga åtgärder avseende en hastighetsäkrad övergång på 
Trydevägen samt dialog kring hållplatsläge för regionbuss planeras i 
dialog mellan kommun, Trafikverket och Skånetrafiken. Detta för att 
minska bilberoende och skapa förutsättningar för en god rörelsefrihet 
för främst barn och unga. 

Planbeskrivningen och undersökningen av miljöpåverkan har 
kompletterats och förtydligats gällande bedömning 
miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har förtydligats 
gällande gemensamhetsanläggningar. 

Planbestämmelsen om färdigt golv har ändrats till att reglera en lägsta 
höjd över intilliggande gata och gatuhöjder har reglerats. 

Planbestämmelsen gällande villkor för dagvattenanläggning har 
formulerats om och placerats under villkor för startbesked i 
plankartans legend. 

Kommunen bedömer att ytterligare bestämmelse reglerande hårdgöring 
är överflödig då det redan finns bestämmelse reglerande 
genomsläpplighet. Bestämmelser kompletteras dock med bestämmelse 
om marklov. 

Planbeskrivningen har kompletterats gällande genomförd 
bullerberäkning och beräknade bullernivåer. Då bullerberäkningarna 
visar på att riktvärdena vid fasad trots de antaganden som gjorts inte 
överskrids bedöms det inte finnas behov av mer omfattande utredning av 
bullerstörningarna i detta skede. I enlighet med Boverkets föreskrifter 
bedöms de beräkningar som genomförts vara tillräckliga (Boverket, 
2022). Planbeskrivningen har även kompletterats med text om att 
motorbanan har tillstånd och enligt Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund utgör motorbanan inget hinder för planerade bostäder. 

Miljötekniska markundersökningarna har kompletterats och 
planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande gällande 
föroreningar, saneringsbehov och uppskattad kostnad. En historisk 
genomgång och sökning i bygglovsarkivet visar inga byggnader uppförda, 
renoverade eller omfogade mellan år 1953-1973 som kan förorsakat 
att PCB förekommer i mark. 

Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens bedömning 
kring farligt gods. 

Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens bedömning 
kring luftledningarna. 

Hästhagen i sydväst är avvecklad. Planbeskrivningen har 
kompletterats och förtydligats gällande hästhållning. 

Utredning av påverkan på skyddade arter har genomförts av Ekoll 
(2022-06-16) som bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 
påverkar viktiga livsmiljöer för groddjur och/eller fladdermöss negativt. 
Planbeskrivningen har kompletterats. 

Planbeskrivningen ar kompletterats med ytterligare beskrivning av 
trädrader och biotopskydd. 
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På Länsstyrelsens råd ändrar kommunen till utökat planförfarande då 
det inte i översiktsplanen framkommit att området ska förändras i en 
så stor omfattning som nu är gällande. Inför granskning kungörs 
planförslaget. 

På Länsstyrelsens råd ändrar kommunen i plankartan till Gata med 
enskilt huvudmannaskap. 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-14) har 
följande noterats:  

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

PLANBESTÄMMELSER  

I plankartan finns följande egenskapsbestämmelse för kvartersmark: 

 
I en detaljplan ska det tydligt framgå vad kommunen kräver för att ge 
bygglov. Bestämmelsen kan uppfattas som otydligt och svårtolkad och 
att tex ange höjd hade ökat förutsebarheten i planen.  

Delar av planen som bör förbättras  

INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT 
HUVUDMANNASKAP  

Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) 
eller skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) 
som kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt 
huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. Det framgår dock i 
planbeskrivningen att kommunen avser att lösa in mark för allmän plats.  

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets 
lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  

SKRIVNING OM VILKA FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA 
RÅD SOM TILLÄMPAS  

Lantmäteriet konstaterar att plankartan är upprättad efter Boverkets nya 
föreskrifter och allmänna råd BFS 2020:5 och 2020:6. Enligt en rapport 
från Boverket finns förslag om att det är den digitala 
detaljplaneinformationen (koordinaterna) istället för den analoga 
plankartan som ska bli juridiskt gällande framöver. Det kan därmed vara 
bra att redovisa i planbeskrivningen om vilka föreskrifter och allmänna 
råd som följts.  

EXPLOATERINGSAVTAL  

I genomförandebeskrivningen redovisas översiktligt hur kostnader ska 
fördelas men det nämns inget om exploateringsavtal. Om kommunen 
har för avsikt att teckna exploateringsavtal ska det framgå i 
planbeskrivningen. 
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Kommentar:  
Planbestämmelsen om färdigt golv har ändrats till att reglera en lägsta 
höjd över intilliggande gata och gatuhöjder har reglerats. 

Planbeskrivningen har kompletterats gällande kommunens rätt och skyldighet 
att lösa in allmän platsmark 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att plankartan är 
upprättad efter Boverkets nya föreskrifter och allmänna råd BFS 
2020:5 och 2020:6. 

Planbeskrivningen har kompletterats med att kommunen har för 
avsikt att teckna exploateringsavtal. 

3. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för 50 nya bostäder. Statliga 
vägar som berörs av planförslaget är väg 1558 öster om planområdet 
samt väg 11 söder om planområdet. Väg 11 är en regionalt viktig väg. 
Även om det i remissförslag till reviderade riksintressen förslås att 
riksintresset för väg 11 ska tas bort så påverkar inte det vägens 
funktionalitet. Vägen är av stor regional betydelse för kollektivtrafik, 
godstransporter och personresor och ingår i det funktionellt prioriterade 
vägnätet. 

En trafikutredning är genomförd och slutsatsen är att det inte kommer 
att bli några kapacitetsproblem i korsningarna. Trafikverket förutsätter 
att utredningen är korrekt genomförd. Det föreslås åtgärder för 
oskyddade såsom säkra passager och gång- och cykelbana. Trafikverket 
ser ett behov av trafiksäkra förbindelser mellan Tryde och Tomelilla, i 
synnerhet när Tryde planeras att expandera så pass mycket som 
planförslaget medger. En annan åtgärd som föreslås är en sänkning av 
hastigheten i korsningen med väg 11 och detta måste analyseras noggrant 
i förhållande till vägens strategiska betydelse där framkomlighet och 
tillgänglighet ska prioriteras. Inför granskningsskedet bör därför en 
dialog föras med Trafikverket kring lämpliga åtgärder. Åtgärder på 
allmän väg till följd av kommunal exploatering ska placeras och utformas 
så att de uppfyller kraven enligt VGU och ska bekostas av 
kommunen/exploatören. 

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 (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören.  

Kommentar:  
Utifrån dialog med Trafikverket har trafikutredningen reviderats och 
planbeskrivningen förtydligats. För genomförande av detaljplanen föreslås 
åtgärder i utredningen för att säkerställa goda förutsättningar att resa utan bil 
krävs att bra kopplingar för oskyddade trafikanter samt gång- och 
cykeltrafiken tillskapas både mot centrala Tomelilla och mot busshållplatserna 
vid Svampakorset. Säker övergång föreslås över Trydevägen där sedan gång- 
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och cykeltrafik hänvisas till blandtrafik till Tomelilla via gamla Malmövägen 
och andra bostadsgator. För genomförandet av detaljplanen förtydligas i 
utredningen att inga åtgärder på väg 11 krävs. Fortsatt dialog förs med 
Trafikverket kring lämpliga åtgärder. 

4. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Hälsa och säkerhet 

Sydväst om planområdet finns ett stall och rasthage för fyra hästar. 
Stallet ligger uppskattningsvis 35-40 meter från planerade bostadshus 
och hästhagarna angränsar direkt till ett flertal tomter med endast ett 6-7 
meter brett buskbeklätt stengärde emellan. Enligt uppgift är avsikten att 
avveckla stallet. 

I nordväst gränsar planområdet till en 2,5 ha stor beteshage för två 
hästar. Stallet som rymmer två hästar och anläggning för gödselhantering 
är beläget ca 150 meter från planområdet. Hästhagarna kommer att ligga 
ca 5 meter från vissa planerade bostäders tomter med en vegetationsridå 
emellan. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter 
mellan hästverksamheter som stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. 
Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning i varje 
enskilt fall, vid planärenden eller nyproduktion av bebyggelse eller 
nyetablering av hästverksamheter samt vid klagomålsärenden. Tittar man 
på praxis har man i vissa rättsfall, beroende på antal hästar, förhärskande 
vindriktning mm, kunnat tillåta mindre avstånd som 50 meter till stall 
samt 20 till hästhage. 

Halten hästallergen utomhus minskar relativt snabbt med avståndet från 
hästverksamheter men i vindriktningen och i öppen terräng kan låga 
halter påvisas längre bort från källan. Förhöjda halter har återkommande 
uppmätts på 100 – 200 m avstånd, men mer sällan längre bort. Finns ett 
avskiljande skyddande skogsområde eller kulle mellan hästverksamheten 
och bebyggelsen kan ett kortare skyddsavstånd än 200 m vara tillräckligt 
för att halten hästallergen ska vara låg. Omvänt gäller att ett avstånd 
längre än 200 meter kan behövas om bebyggelse ligger i vindriktningen 
och att skyddande kulle/topografi eller växtlighet saknas. 

Det finns även andra störande aspekter förknippade med 
hästverksamheter som kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa 
enligt miljöbalken. Det rör sig om lukt från hästar, lukt från 
gödselhanteringen och problem med flugor. 

Miljöförbundet anser att avstånden mellan planerade bostäder och 
aktuella hästhållare är såpass korta att risken för olägenhet är stor. Skulle 
någon av de boende i de planerade bostäderna inkomma med klagomål 
kan resultatet bli att hästhållarna föreläggs om åtgärder eller förbud. 

Med hänvisning till det korta avstånd mellan hästhållare och planerade 
bostäder kan miljöförbundet, med hänvisning till lokaliseringsprincipen 2 
kap 6 § MB, ej godkänna aktuell utformning av detaljplan. 

Markföroreningar 
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I rapporten Miljöteknisk undersökning Kv TRYDE 67:27 (daterad 2020-
12-09 och inkommen till Miljöförbundet 2021-05-06) utförd av 
Miljöfirman konsult Sverige AB, föreslås att ”vid framtida byggnation av 
bostäder kommer marken som ej uppfyller riktvärdet för känslig mark behöva 
saneras. Detta utförs förslagsvis som en schaktsanering.” 

Detta får anses vara ett rimligt tillvägagångssätt men bör framgå antingen 
av detaljplanen eller planbeskrivningen. 

Den rekommenderade åtgärden kräver att en anmälan om avhjälpande 
åtgärder (§ 28 Anmälan) lämnas in till Miljöförbundet som då kommer 
att ta ställning till den föreslagna åtgärden. 

Kommentar: 
Kommunen förtydligar i planbeskrivningen att hästverksamheten med 
rasthage sydväst om planområdet har avvecklats. 

Gällande den 2,5 ha stora beteshagen för två hästar nordväst om 
planområdet förtydligar kommunen i planbeskrivningen och gör små 
revideringar i plankartan utifrån dialog och samråd med Ystad-
Österlenregionens miljöförbund. Ett 10 meters skyddsavstånd och krav 
på vegetationsridå samt mindre vall anses tillräckligt mellan hagen och 
byggrätten för bostäder och dess uteplatser då det endast rör sig om en 
anläggning med två hästar. I plankartan ställs krav på vegetationsridå 
vilket kompletteras med krav på vall. Plankartan kompletteras 
dessutom med bestämmelse om att uteplats inte får anordnas inom 10 
meter från intilliggande hästhage. Kommunen och miljöförbundet är 
överens om att detta skyddsavstånd och övriga krav är tillräckligt för 
att risken för olägenhet ska vara väldigt liten. 

Gällande markföroreningar kompletteras och förtydligas 
planbeskrivningen. Planbeskrivningen kompletteras även med 
information om att åtgärder kräver anmälan till miljöförbundet.  

5. Österlen VA 

Här kommer synpunkter från Österlen VA gällande samrådsremiss för 
detaljplan Tryde 67:26 mfl. 

Sid 9, sid 21 Teknisk infrastruktur,  VA: 

Del av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och spill, 
en del av verksamhetsområde för vatten och ytterligare en del ligger helt 
utanför verksamhetsområde. För att försörja hela planområdet med 
allmänt VA, dagvatten undantaget, måste verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten utökas så att hela planområdet omfattas. Om 
verksamhetsområde inte utökas finns ingen kommunal skyldighet att 
försörja hela planområdet med allmänt VA. Beslut om utökning av 
verksamhetsområde görs lämpligen i samband med antagande av 
detaljplanen. Beslut om verksamhetsområde tas i kommunfullmäktige.  

Det finns indikationer på att befintligt vatten- och spillvattenledningsnät 
i Tryde behöver åtgärdas samt eventuellt dimensioneras upp för att 
kunna försörja tillkommande hushåll. VA-utredning är beställd av 
planhandläggaren och bekostas av planbeställare/exploatör. VA-
utredning omfattar förprojektering av anslutningsledningar för 
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planområdet samt kapacitetsutredning på befintligt vatten- och 
spillvattenledningsnät från planområde till Tomelilla tätort. Utredningen 
omfattar vidare kalkyl för anslutningsledningar och kalkyl för eventuella 
åtgärder på befintligt vatten- och spillvattenledningsnät. Utredningen 
måste färdigställas innan detaljplan antas för att veta omfattningen och 
eventuella kostnader för åtgärder på befintligt ledningsnät vilket i sin tur 
kan påverka genomförandet av föreslagen detaljplan. 

Sid 10 Fastighetsbildning: 

Det är önskvärt att tabellen över fastighetsregleringar kompletteras med 
en kartbild för tydligare förklaring. 

Antalet fastigheter påverkar antalet förbindelsepunkter för vatten och 
spillvatten. Principen är att varje fastighet ska förses med egen 
förbindelsepunkt för vatten och spillvatten. Enda undantaget till denna 
princip dvs att flera fastigheter delar på en förbindelsepunkt  är ifall 
fastigheterna bildar en samfällighet. Samfällighetsföreningen är då part i 
VA-relationen med VA-huvudmannen.  

Enligt planförslaget ska två fastigheter bildas och därmed två 
förbindelsepunkter för vatten och spillvatten upprättas. 
Förbindelsepunkter avsätts i normalfallet i fastighetens omedelbara 
närhet ca 0,5m utanför fastighetsgräns. Vid fastigheter som ligger efter 
varandra, sett från gata/allmän mark, så blir lösningen att den inre 
fastighetens förbindelsepunkt hamnar utanför den främre fastighetens 
gräns. Servisledningen över den främre fastigheten behöver säkras med 
servitutsavtal tecknat mellan de två fastigheterna. Se bild nedan. För att 
säkra servitut för servisledningar samt servisledningarna till den inre 
fastigheten bör U-område läggas in i plankartan. Planbestämmelserna ska 
medge servisledningarna till den inre fastigheten.  

 
Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med förtydligande att 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten måste utökas så att hela 
planområdet omfattas. 
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Planbeskrivningen har kompletterats med förrättningar från VA-
utredningen. 

Plankartan har reviderats och allmän platsmark gata med enskilt 
huvudmannaskap har lagts till. Detta påverkar fastighetsbildningen. 
Planbeskrivningens del om fastighetsreglering har reviderats och 
kompletterats med karta. 

6. Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har inga invändningar. 

Kommentar:  
Ingen kommentar.  

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden har inga invändningar. 

Kommentar:  
Ingen kommentar.   

8. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF 

Brandvatten: 
Brandvatten bör finnas tillgängligt i området. Detta avser såväl avstånd 
till brandpost som kapacitet.  

Tillgänglighet: 
Tillfartsvägar bör utformas så att avståndet är högst 50 meter från 
uppställningsplats av tunga fordon till byggnad.  

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med informationstext gällande 
brandvatten. Plankartan har reviderats och gator är nu planlagda som allmän 
platsmark. Gatorna uppfyller krav om tillgänglighet.  

9. Skanova (Telia Company) AB 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga tele-
anläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att 
infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 

Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

För ledningssamordning kontakta telia-
natforvaltning@teliacompany.com 

Kommentar:  
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Planbeskrivningen har kompletterats med text om telekablar och eventuell flytt 
av kablar bekostas av exploatören.  

10. 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 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. 

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:  
Planbeskrivningen kompletteras med text om postutdelning.  

11. E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Inom området har E.ON markförlagd lågspänningsledning i osäkert läge 
samt kabelskåp. Norr om planen har E.ON en 
mellanspänningsluftledning som leder in mot transformatorstation TLA-
401 (”Tingvalla”). Nordväst om planen har E.ON en 
regionnätsluftledning 130 kV (Rydsgård – Tomelilla), se bifogad karta. 
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Kablarnas exakta lägen 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.html  

För elledning i mark får byggnad eller annan anläggning så som staket 
eller plank inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 
instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter från markkabeln. 
Inte heller får utan ledningsägarens medgivande upplag anordnas eller 
marknivån ändras ovanför markkabeln, så att reparation och underhåll 
försvåras.  

Luftledning 

Luftledningarna ser ut att hamna utanför planområdet, men då 
kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt ELSÄK-FS 2010:1 
skriver jag ändå vad som gäller för denna att följa. 

Starkströmsföreskrifterna reglerar bland annat höjd över mark, avstånd 
från ledning till byggnad, brännbart upplag och parkeringsplatser. För att 
kunna bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det 
får inte göras avkall på el, person eller driftssäkerhet.  

6 kap. 5 § starkströmsföreskrifterna reglerar minsta tillåtna horisontella 
avstånd mellan kraftledning och närmsta byggnadsdel på en byggnad. 
För en mellanspänningsledning på 20 kV som denna gäller ett minsta 
horisontellt avstånd på 5 meter vid vindstilla från yttersta fasledare på 
kraftledningen till närmsta byggnadsdel. Vid blåst får den största 
förekommande utsvängningen vara 3 meter till närmsta byggnad. 

Magnetfält 

Med anledning av diskussionen kring magnetfälts eventuella hälsorisker 
önskar E.ON upplysa om att en skälighetsbedömning måste göras vid 
varje enskilt fall av samhällsplanering eller nybyggnation, där eventuella 
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risker från magnetiska fält (främst gällande regionnätsluftledningen) vägs 
mot tekniska och ekonomiska förutsättningar.  

De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är 
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten 
och Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna mäter, utvärderar 
forskning samt tar fram råd, rekommendationer och föreskrifter 
avseende magnetfält.  

Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat 
som påvisar ett samband mellan exponering av magnetiska fält och 
negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i detta har svenska myndigheter 
inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd för 
allmänhetens exponering för magnetfält.  

Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid 
samhällsplanering och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras 
till rimliga kostnader:  

• sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra 
elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält 
begränsas   

• undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor 
nära elanläggningar som ger förhöjda magnetfält   

• sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan 
anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella 
arbetsmiljöer   

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som 
kan läsas eller laddas ned på www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns 
mer information.  

E.ON för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella 
risker. E.ON följer kontinuerligt pågående forskning inom området och 
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält.  

E.ON beaktar berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens 
regler om försiktighet och tar människors oro på allvar. E.ON mäter, 
beräknar och redovisar vid behov magnetfältsnivåer kring våra 
anläggningar. Önskas magnetfältsberäkning är ni välkomna att 
återkomma.  

Övrigt 

Som ovan nämnt så finns en transformatorstation nordöst om 
planområdet. Denna station skulle kunna försörja området genom att 
denna byts ut till en större. Av svensk standard SS-EN 61936-1 framgår 
att nätstationer ska placeras så att de rimligtvis inte skadas av vägfordon, 
samt att tillräckligt utrymme för normal drift och underhåll ska 
säkerställas. Det ska vara möjligt att kunna ta sig till 
transformatorstationen med tungt fordon. Med det sagt, så är det viktigt 
att dialog förs så att vi på ett smidigt sätt kan ta oss till den nordvästra 
vägen inom detaljplanen och från denna sedan följa vägarna för att 
kunna möjliggöra anslutning för respektive bostad.  
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E.ON förutsätter att man tar kontakt i god tid innan markarbete 
påbörjas för att vi ska kunna planera ihop, förutsatt att underlag finns. Vi 
har idag långa leveranstider. 

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande så som 
flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar bekostas av 
exploatören, vilket E.ON noterar framgår i planen redan. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletteras med text om kablarnas läge, 
luftledningen, magnetfält och transformatorstation.  

12. Privatperson 1 

• Inte några fönster mot vår tomt med tanke på att byggnader 
planeras 4,5 meter från vår tomtgräns. 

• Ni måste tänka på att byggnaden inte blir för hög och skuggar 
vår tomt, uteplats. 

• Finns för lite grönområde (vi hade ett rikt djurliv innan) 
• Trafiksituation, bullerhänsyn? 
• Ingen trädgård kloss intill vår tomtgräns. 
• Det var synd att de inte blev förskola, hade varit en perfekt plats. 

Kommentar:  
Placering av byggnader och fönster regleras inte i plankartan. Även om 
byggrätten medger byggnad 4,5 meter från er fastighet så visar illustration att 
bostadsbyggnaderna planeras att placeras närmre gatan. I bygglovsskedet får ni 
som grannar möjlighet att yttra er innan beslut om bygglov fattas.  

Planförslaget har tagit hänsyn till skuggbildning och därför medges en lägre 
byggrätt i sydöstra delen av området. 

Planförslaget reglerar att befintlig vegetationsridå och stengärde bevaras och ges 
möjlighet att utvecklas för att gynna biologisk mångfald och bidra till ett grönt 
område. Dessutom ställer planförslaget krav på gröna gemensamhetsytor som 
dels för vegetation, som lekytor, för parkering och för att ta hand om 
dagvatten. 

Enligt genomförd trafik- och bullerutredning finns kapacitet i gatunätet för 
trafikökning till följd av planerad exploatering och riktvärden för buller 
beräknas inte överskridas. 

Kommunen gör bedömningen att denna plats lämpar sig väl för ytterligare 
bostäder. Som boende i en tätort får man räkna med att ens fastighet gränsar 
till annan bostadstomt. 

13. Privatperson 2 

Yttrandet var identiskt med annat yttrande, se yttrande privatperson 1. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande till privatperson 1.  

14. Privatperson 3 

Yttrandet var identiskt med annat yttrande, se yttrande privatperson 1. 
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Kommentar:  
Se kommentar till yttrande till privatperson 1.  

15. Privatperson 4 

Yttrandet var identiskt med annat yttrande, se yttrande privatperson 1. 

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande till privatperson 1.  

16. Privatperson 5 

Byggnaden som ligger för nära min tomt! Jag tycker att de är för lite 
gröna ytor. Rena betongöknen. 

Kommentar:  
Placering av byggnader regleras inte i plankartan. Även om byggrätten medger 
byggnad 4,5 meter från er fastighet så visar illustration att bostadsbyggnaderna 
planeras att placeras närmre gatan. I bygglovsskedet får ni som grannar 
möjlighet att yttra er innan beslut om bygglov fattas.  

Planförslaget har tagit hänsyn till skuggbildning och därför medges en lägre 
byggrätt i sydöstra delen av området. 

Planförslaget reglerar att befintlig vegetationsridå och stengärde bevaras och ges 
möjlighet att utvecklas för att gynna biologisk mångfald och bidra till ett grönt 
område. Dessutom ställer planförslaget krav på gröna gemensamhetsytor som 
dels för vegetation, som lekytor, för parkering och för att ta hand om 
dagvatten. 

 

Förändringar efter samråd  
Planförslaget har reviderats en del sedan samråd. 

Plankarta 
Plankartan har omarbetats en del. Bland annat: 

• Allmän plats gata med enskilt huvudmannaskap har lagts till. 
• Höjder för gata har lagts till och planbestämmelse reglerande 

färdigt golv har ändrats. 
• I nordväst regleras vegetationsridån och vall mot hästhagen där 

även uteplats regleras inte få finnas inom 10 meter från 
hästhagen. 

• Exploateringsgraden och egenskapsgränser för byggrätt har 
korrigerats en del. 

• Bestämmelser reglerande dagvattenhantering har ändrats 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har omarbetats och bland annat kompletterats 
med: 

• Förtydligande kring trafik och trafikutredning 
• Förtydligande av dagvattensystemlösning 
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• Förtydligande kring föroreningar och sanering 
• Förtydligande kring fastighetsreglering, text om 

exploateringsavtal 
• Text om biotopskydd, utredning av bedömning av 

påverkan skyddade arter och miljökvalitetsnorm för 
vatten 

• Förtydligande gällande buller, luftledningar och 
skyddsavstånd till hästhage 

• Förtydligande kring VA-förutsättningar 
• Förtydligande kring vilka föreskrifter som används och 

att förandet ändras till utökat 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Granskningshandling  
Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 
(Tingvalla) 

Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 

 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Planområdet är beläget i Tryde eke nordväst om Tomelilla centralort 
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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 nedan samt redovisas i 
planbeskrivningen. 

Platsens förutsättningar 
Planområdet är inte tidigare planlagt. Marken har innehållet Tingvalla 
danspalats med tillhörande parkering. Tingvalla som lagts ner och rivits. 
Området ligger i Tryde inom samlad bebyggelse omgivet av bostäder. 
Den nya bebyggelsen blir en naturlig del av orten. 

Marken har väldigt god genomsläpplighet och har goda förutsättningar 
att ta hand om dagvattnet lokalt. 

Inom planområdet har påträffats föroreningar som inte uppfyller 
riktvärdena för känslig markanvändning. 
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Planens styrande egenskaper 
Planområdet planläggs för bostadsändamål. Avsikten är att uppföra cirka 
50 lägenheter i parhus. Upplåtelseformen regleras inte i detaljplanen men 
avsikten är att det ska bli en bostadsrättförening. Med gator med enskilt 
huvudmannaskap samt dagvattenanläggning, grönytor, miljöhus med 
mera inom kvartersmark innebär att fastighetsägare ansvarar för 
anläggning och drift. Om planområdet delas in i flera fastigheter krävs att 
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas för dessa gemensamma 
åtaganden. 

Planens tänkbara effekter 
Markens goda infiltrationsegenskaper tillsammans med en 
dagvattensystemlösning med makadamdiken och nersänkta ytor för 
infiltration gör det möjligt att ta hand om dagvattnet lokalt inom 
planområdet. 

Genomförda föroreningsberäkningar visar på att planerad utbyggnad 
inklusive utarbetat lösningsförslag inte försvårar för Nybroån att uppnå 
miljökvalitetsnormerna med hänsyn till dagvattnet. 

Förorenade massor kommer att saneras under överinseende av 
Miljöförbundet. 

Bebyggelsen är belägen i ett jordbrukslandskap där jordbruksmarkens 
brukande och bete ett fåtal hästar kan komma att påverka bostadsmiljö. 
Dock inte i större omfattning än att det bör tålas i detta läge. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte påverka viktiga livsmiljöer 
för skyddade arter i närområdet. 

Lindallén längs Tingvallavägen skyddas, stengärde och björkallé bevaras 
och vegetationsridå bevaras och förstärks. 

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. 

Kommunen avser att ta beslut om genomförandet av planen antas 
medföra en betydande miljöpåverkan samtidigt som granskningsbeslutet. 
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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 Naturreservat 300 meter norr om 
planområdet påverkas ej. 

Ekologiskt känsliga områden  X  

Strandskydd  X  

Friluftsliv  X  

Värdefull natur  X  

Generellt biotopskydd  X 

Trädallé skyddas genom att placeras 
inom allmän platsmark, natur, med 
kommunalt huvudmannskap. Stenmurar 
påverkas inte då utformningen av planen 
anpassats efter dem. Björkallé i 
plangräns påverkas ej. 

 

Effekter på miljön 

Mark  X 

Hårdgjorda ytor och parkering 
omvandlas till ett bostadsområde som 
bidrar med grönska i byn. Marknivån 
anpassas för att möjliggöra lokalt 
omhändertagande av dagvatten.  

Luft och klimat  X Detaljplanen bedöms inte ha någon 
märkbar påverkan på luft och klimat. 

Vatten  X 

Dagvatten planeras att tas om hand 
lokalt. Föreslaget lösningsförslag för 
dagvattenhantering (dräneringsstråk och 
infiltrationsytor) bedöms innebära en 
tillräckligt god rening för att planerad 
utbyggnad inte ska försvåra för Nybroån 
att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

Vegetation  X 
Genomförandet av detaljplanen innebär 
att träd bevaras, och att nya träd och 
annan vegetation tillkommer. 

Djurliv  X 
Djurlivet bedöms inte påverkas. I 
planområdets närhet och inom 
naturreservatet Tryde finns skyddade 
arter i form av grodor och fladdermöss. 
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Enligt bedömning av Ekoll (2022-06-16) 
så är det inget som talar för att ett 
genomförande av detaljplanen skulle 
påverka viktiga livsmiljöer för groddjur 
och/eller fladdermöss negativt. 

Stadsbild  X 

Genomförandet att detaljplanen innebär 
att en lucka i den sammanhållna 
bebyggelsen fylls ut. Bebyggelsens skala 
och gestaltning anpassas efter befintlig 
bebyggelse. 

 

Hälsa & Säkerhet 

Väg- och tågbuller  X 
Påverkan av vägbuller är begränsad, 
endast uteplatser i södra delen av 
planområdet, närmast Tingvallavägen, 
behöver eventuellt bullerskyddas. 

Övrigt buller  X 

Motorbanan Svampabanan är belägen 1 
km väster om planområdet. Motorbanan 
har tillstånd och enligt Ystad-
Österlenregionens miljöförbund utgör 
motorbanan inget hinder för planerade 
bostäder 

Luftföroreningar  X  

Markföroreningar  X 
Befintliga fyllnadsmassor som inte klarar 
gränsen för känslig markanvändning ska 
saneras och schaktas bort. Vilket är 
positivt för området och miljön. 

Vattenföroreningar  X  

Risk och säkerhet  X  

Ljus och skarpt sken  X  

Strålning  X  

Miljökvalitetsnormer för luft  X 

Trafiken i området är begränsad och 
luftväxlingen är god i det öppna 
landskapet. Detaljplanen kommer inte 
medföra att miljökvalitets-normerna för 
luft överskrids. 

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter  X 

Planen föreskriver krav på 
vegetationsridå och vall mot intilliggande 
hästhage på 2,5 ha innehållande 2 hästar, 
samt att uteplats inte få anordnas inom 
10 meter. I denna lantliga miljö och med 
det ringa antal hästar det handlar om 
bedöms avståndet vara acceptabelt. 

 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer för 
vatten  X 

Föreslaget lösningsförslag för 
dagvattenhantering (dräneringsstråk och 
infiltrationsytor) bedöms innebära en 
tillräckligt god rening för att planerad 
utbyggnad inte ska försvåra för Nybroån 
att uppnå miljökvalitetsnormerna 

Våtmarker  X  
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Grundvatten  X  

Ytvatten  X  

Dagvatten  X 
Markens goda infiltrationsegenskaper 
gör det möjligt att ta hand om dagvattnet 
lokalt i makadamdiken och nersänkta 
ytor där det kan infiltreras. 

 

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning  X 
Ett redan ianspråktaget område inom 
samlad bebyggelse får en ny 
användningen  

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  

Myllrande våtmarker   X  

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 

 

 Kommunfullmäktige 

Handläggare: Marcus Carlevåg  
Titel: Planarkitekt 
E-post: marcus.carlevag@tomelilla.se 
Telefon: 0417-18056 
Mobil: 0709-958056 
 

Diarienummer: KS 2012/243 
 
Datum 7 november 2022 

 

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 
m.fl. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 

 

Ärendebeskrivning 
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. 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, servering eller 
liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många passerar 
Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, busshållplatser mm. Här 
ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det innebär att många människor dagligen rör 
sig i denna del av Tomelilla. 

Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra 
Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som ska representera 
Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora volymen kräver bearbetning i skala 
och uttryck. Den ska ge ett välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett 
samspel mellan olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning 
av husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med fördel 
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uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara anpassade efter 
den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar den biologiska 
mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja dagvatten. 

Området innehåller fladdermöss som är skyddade artskyddsförordningen och ett 
antal rödlistade arter som etablerat sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. 
En sammanhängande grönstruktur med sparade stora träd och nya träd för 
fladdermössen och skötsel av öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och 
insekter, kompenserar för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer 
även att vidtas utanför planområdet. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten (LOD) ska 
eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och dess omgivning utvecklas. 

Handelsområdets båda delar kopplas samman med en plankorsning över 
järnvägsspåret norr om lokstallet. Korsningen utformas med körbana för intern trafik 
inom handelsområdet och en kommunal gång- och cykelväg. Plankorsningen byggs 
under 2022 och är planeras att vara färdig vid årsskiftet. 

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och cykelvägnätet 
utvecklas. Kommunen avser att stänga av för all motortrafik där Norregatan övergår 
till Sälshögsvägen samt vid behov någonstans på Sälshögsvägen norr om 
Hannelundsvägen, för att förhindra genomfartstrafik. 

Planförslagets syfte har sedan granskning inte förändrats, men små korrigeringar och 
kompletteringar har gjorts. 

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

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal arbetstillfällen. 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära kommunala kostnader i form av: 

• genomförande av allmän platsmark 

• ny plankorsning inom handelsområdet där kommunen står för 25% av 
kostnaden, samt kostnad för ny vattenledning.  
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• anläggande av gång- och cykelvägar 

• anläggande och plantering av allmän platsmark, Natur, vilket inkluderar 
översvämningsytor vid dagvattendammen 

• kompensationsåtgärder för skyddade arter såväl inom som utom planområdet 

• trafikåtgärder utom planområdet 

På lång sikt innebär utbyggnaden även kostnader i form av skötsel av allmän 
platsmark i form av gång- och cykelbanor, naturmark inkluderat dagvattenhantering, 
samt kompensationsytor för skyddade arter både inom och utom planområdet. 

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära intäkter för kommunen i form av: 

• försäljning av del av fastigheten Tomelilla 237:9 för området kring lokstallet, 
samt för del som möjliggör anslutning till plankorsningen för exploatören. 

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

Exploateringsavtalet avses reglera: 

• Åtgärder för dagvatten och skyfall.  

• Kompensationsåtgärder för artskydd. 
• Genomförandekostnader för allmän platsmark 
• Sanering av förorenad mark. 
• Frågor kring överlåtelse av mark. 
• Eventuella kostnader för flytt av ledningar.  

Konsekvenser om riksintresset för Simrishamnsbanan inte upphävs och om 
Simrishamnsbanan byggs ut. 

Barnperspektivet 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom planområdet 
bidrar till att handelsområdet kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för 
besökare från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla inklusive barn.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en ökad mängd 
arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som kollektivtrafik. Gång- och 
cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. 
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Cykelparkering anordnas vid butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten 
förstärks och tydliggörs. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till kollektivtrafiken, 
centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, föreningsliv, skola, grönområden och 
samhällsservice. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i Barnkonventionen 

Miljöperspektivet 
Kompensationsåtgärder 
En förutsättning för att detaljplanen ska vara lämpligt är att det görs 
kompensationsåtgärder såväl inom och utom planområdet för att gynna fladdermöss 
som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade växter och insekter som 
finns inom planområdet. Åtgärderna består av att bevara, skapa samt anpassa 
skötseln av kompensationsytorna och spridningskorridorer.  

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd bland 
annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation bevaras i planen. 
Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för att gynna skyddade arter, främst 
fladdermöss. Därför planläggs denna yta som allmän plats, Natur. Även nya träd 
planteras inom hela planområdet och inom naturmarken kring dammen för att gynna 
fladdermössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har koloniserats av de 
lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit exploaterade krävs som 
parkeringsytor för planens genomförande. Inom planområdet bevaras sandmiljöer 
längs järnvägsspåren och kring dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans 
med små ytor inom planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan 
anläggs. Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. Alla 
sandytor ska skötas så att värdena består och ytorna inte växer igen. 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna ska göras vid 
tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av arbete i och kring 
dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god tid så att sandytorna kan 
koloniseras innan ytor med höga naturvärden tas i anspråk. 

Hållbart resande 
Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande genom att 
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra Tomelilla och i 
koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. Planen bedöms kunna ge en positiv 
utveckling av Tomelilla där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att 
sammanlänka befintliga delar i norra Tomelilla. 

Kulturmiljö 
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Det gamla lokstallet är en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad som bevaras och 
skyddas i detaljplan med planbestämmelser om rivningsförbud och varsamhet. 
Byggnaden ges ett sammanhang genom att detaljplanen möjliggör för ny användning 
till exempel som café till varuhuset.  

Kommunen har däremot bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg från 
åtgärdsprogrammet för kulturmiljövård för stärkelsefabriksbyggnaden med 
motiveringen att tillbyggnader redan har uppförts och byggnation enligt detaljplanen 
inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården. 

Sanering 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras och 
markföroreningar tas omhand enligt gällande riktlinjer efter tillstånd från 
Miljöförbundet.  

Trafik och buller 
Genomförandet av detaljplanen och de nya trafikförhållandena bedöms inte medföra 
ett behov av åtgärder på anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561 
finns dock bedömd risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 
från norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för köbildning. 
Men då det finns en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Skåne och 
Tomelilla kommun om att riva viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027, 
möjliggörs ny in- och utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart 
skulle resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att 
vidta andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. Gatan 
mellan Norregatan och Sälhögsvägen behöva stängas av för trafik. Dessutom kan 
uppkomma behov att stänga av Sälshögsvägen någonstans norr om 
Hannelundsgatan. Detta för att förhindra genomfartstrafik.  

Utbyggnaden beräknas inte medföra att gällande riktvärden för buller överskrids då 
bullerskydd längs Skräddaregatan uppförs vid planerade godsmottagningar och att 
bullerskyddande anläggningar vänds bort från bostäderna. 

 

Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 

Plankarta 

Illustrationskarta 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Behovsbedömning 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning

och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

Lokalgata

GATA

1

Gång- och cykelväg

GCVÄG

NaturNATUR

Kvartersmark

CentrumC

Centrum utom hotell och vandrarhemC

1

TransformatorstationE

1

Detaljhandel

H

Järnväg

T

1

Interntrafik inom handelsområdetT

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

fördröjning

1

Fördröjningsmagasin ska finnas

gc-väg

1

Gång- och cykelväg

plantering

1

Plantering ska finnas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnadsverk

Marken får endast förses med komplementbyggnad så som

kundvagnsgarage, kiosk, garage och skärmtak eller liknande.

Dessutom får även uppföras en max 10 meter hög pylonskylt.

ö

1

Marken får endast förses med en telemast till en maximal höjd på 25

meter och tillhörande teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd

3,5 meter

ö

2

Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell och

vandrarhem

ö

3

Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt

Höjd på byggnadsverk

h

1

Högsta byggnadshöjd är 3 meter

h

2

Högsta totalhöjd är 8 meter

h

3

Högsta totalhöjd är 10 meter

Markens anordnande och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet nollplan

n

1

Marken får inte användas för parkering

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

x

1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g

1

Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och

parkering m.m. för handelsområdet

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot

Skräddaregatan

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas

Skydd mot störningar

m

1

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet och fri

sikt ska beaktas i utformning mot korsningen.

m

2

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

m

2

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i norr, gäller även grindar.

m

3

Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med

fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar.

m

4

Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska

vändas bort från bostäder eller bullerskyddas

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

j

1

Stängsel eller annan avskärmning som vegetation ska finnas längs

fastighetsgräns i väster för att undvika spårspringning från

handelsområdes parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med

Trafikverket.

Takvinkel

o

1

Största takvinkel är 15 grader

o

2

Minsta takvinkel är 7 grader

o

3

Minsta takvinkel är 15 grader

Utförande

b

1

Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

2

Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig.

b

3

Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten

Utnyttjandegrad

e

1

Största sammanlagda byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdena inom användingsområdet.

e

2

Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet

e

3

Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad

e

4

Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med

korsmark

Varsamhet

k

1

Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning,

fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska

bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden.

Villkor för startbesked

a

1

Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän

markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts.

Ändrad lovplikt

a

2

Marklov krävs även för hårdgörande av mark.

a

3

Marklov krävs även för trädfällning.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vinner laga kraft

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL

KVARTERSMARK

Markens anordnande och vegetation

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk.

Träd och annan vegetation ska finnas på parkering

Utformning

Skyltar på fasad ska placeras inom byggnadens volym där dess skala och utformning inte får

dominera över fasaden. Fristående skyltar ska underordna sig befintlig byggnad och placeras med

stöd av på fastigheten intilliggande byggnader.

Utförande

Källare får inte finnas

i Tomelilla kommun

över gamla Stärkelsefabriken och Slakteriområdet

GRUNDKARTA

Skåne län

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Trakt, kvarters-namn

GC-väg

Väg utan respektive med kantsten

Industri, verksamhet, samhällsfunktion

respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv

respektive takkontur

Bostadshus karterat efter husliv

TOMELILLA

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns, traktgräns

9:18

Järnväg

Strandlinje

Staket

Johanna Jönsson

av Kart och Mät, Tomelilla kommun.

genom utdrag ur Tomelilla kommuns primärkartverk

Grundkartan är upprättad 2022-11-01

Fastighetsredovisningen avser förhållandena 2022-11-01

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30

Träd

Plankarta skala: 1:1000 (A1-format)
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Inledning  
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer till exempel om bostäder 
får byggas samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får 
placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är 
plankartan som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser 
om vad som är tillåtet att göra inom det avgränsade området. 
Planbeskrivningen hör till plankartan och ska underlätta förståelsen för 
planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns för 
detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och 
vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och 
miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska 
kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

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

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

Utökat förfarande 
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Planens syfte och bakgrund 

Syfte och huvuddrag 
Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen 

Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs.  

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Det 
innebär att många människor dagligen rör sig i denna del av Tomelilla. 
Planen möjliggör en stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd 
i södra Skåne. Det ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden som 
ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons varumärke. Den stora 
volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad. Skyltar ska vara 
anpassade efter den omgivande stadsmiljön och bör placeras på fasad 
inom byggnadsvolymen 

Naturmark, trädplantering och genomsläpplig markbeläggning gynnar 
den biologiska mångfalden, ger attraktiv miljö och bidrar till att fördröja 
dagvatten. Kompensationsåtgärder kommer att genomföras för att gynna 
de skyddade arter som finns inom området. Träd ska bevaras och natur 
av ruderat karaktär ska tillskapas. 

Hållbar dagvattenhantering med lokaltomhändertagande av dagvatten 
(LOD) ska eftersträvas. Befintlig dagvattendamm bevaras och utökas.  

Trafikåtgärder kommer att genomföras i närområdet och gång- och 
cykelvägnätet utvecklas. 

Bakgrund 
Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva 
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett 
ännu starkare utflyktsmål och som en drivande motor i ett växande 
handelsområde. 

För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan 
för hela området inkluderande före detta slakteriområdet, kallat 
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, före detta 
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande 
fastigheter som till största del utgörs av spårområde. 

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

Handlingar 

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

Övriga handlingar 
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 
 Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002 
 PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns 

2014-05-19 
 Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla 

kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29 
 Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun, 

VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29 
 Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan 

Scanområdet, Dämningsverket AB, Granskningshandling 2018-
06-18 

 Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 – 
Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion 
2018-09-07 

 PM Dagvattenmodell Byskillnadsgatan, 2020-05-14 Sweco 
 Inventering av sandödla, 2021-06-15 Ekologigruppen 
 Bullerutredning för Scanområdet, 2021-10-22, Ramboll 
 PM Historisk inventering avseende markmiljö Stärkan 1, 2021-

02-18, WSP 
 Trafikutredning detaljplan Stärkan 1 och Slakteriet 11 mfl, 2022-

09-09, Ramboll 

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

Plandata 

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

Areal 
Planområdet omfattar en area på cirka 8 ha. 

Markägoförhållanden 

 
Fastigheter och ägoförhållanden inom planområdet. 

Illustrationen ovan visar ägandeskap av fastigheter inom planområdet. 
Röda fastigheter är i kommunal ägo. Orange fastigheter är i privat ägo. 
Blå fastigheter är i Trafikverkets ägo. 
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Gällande detaljplaner 
S121 Detaljplan för Norra Industriområdet, (LM akt: 1270-P99/17), 
som vann laga kraft 1999-07-01. Slakteriet 11 är planlagt för industri och 
småindustri, park med GC-väg samt skyddszon för plantering mot 
bostadsbebyggelse i öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk 
anläggning för ett dagvattenmagasin. Genomförandetiden för 
detaljplanerna S121 har gått ut. 

 
Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121. 

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

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

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

 
Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1) 

Tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Framtida järnväg (Simrishamnsbanan) 

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

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

Riksväg 11 

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

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

 
Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025. 

Livskvalitetsprogram 
Kommunfullmäktige antog 2021-02-15 (§ 9) Livskvalitetsprogram för 
Tomelilla kommun. Livskvalitetsprogrammet ger inriktningen för 
kommunens hållbarhetsarbete till 2030 med fokus på miljö och social 
hållbarhet. Med hänsyn till omvärldsfaktorer ska viljeriktning och 
prioriteringar för framtiden pekas ut. Programmet ska fungera som ett 
stöd i livskvalitetsarbetet för hela kommunen, alla verksamheter i 
förvaltningen ska beakta programmet i sina verksamhetsplaner utifrån 
deras uppdrag. 
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Kulturmiljöprogram  
Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet pekar ut områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det utgör kommunens handlingsprogram och policy 
avseende kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för 
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga 
intressen.   

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i 
förhållande till planområdet markerat med gul gräns. Byggnader som finns 
kvar inom planområdet är markerade med blå cirkel. 

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde, men endast två 
finns kvar. 

Den största byggnaden markerat i rött är det gamla Scanslakteriet som 
revs på 2000-talet. Den intilliggande rödmarkerade byggnaden var 
slakteriets disponentvilla, kallad Scanvillan, som brann 2019 och revs 
2020. I västra hörnet av planområdet finns en grönmarkerad byggnad, 
troligen bostadshus, som också är rivet. 

 
Scanslakteriet, sett från söder. 
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Scanvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst. 

  
Scanvillan och dess parklika trädgård, sett från öst. 

De utpekade byggnaderna som finns kvar är det rödmarkerade lokstallet 
samt den grönmarkerade före detta stärkelsefabriken. Rött innebär att 
byggnaden har rivningsförbud med exteriört skydd. Detta gäller de 
byggnader med så välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller 
övertäckas. Grönt innebär generella krav på varsamhet. 

Stärkelsefabriken inom kvarteret Stärkan lades ner någon gång under 
1950-60-talen. Varuhuset har byggts ut kring den del av stärkelsefabriken 
som finns kvar dess tegelfasad reser sig över det lägre tillbyggna-
derna.  

 
Före detta stärkelsefabriken är en del av Bo Ohlssons varuhuslokaler. Foto 
från viadukten i sydost. 
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Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild. 

Endast en del av det gamla lokstallet är bevarad intill spåret på 
fastigheten Tomelilla 237:9.  

Fornlämningar 
Inom planområdet på fastigheten Stärkan 1 finns utpekat en 
fornlämning; boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 77:1 
beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap, 
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett 
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej 
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10. 

Fornlämningen är markerad på mark där 
parkeringsplats och körytor anlagts. Skulle 
fornlämningar påträffas i samband med 
markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 
2 kap 10 § Kulturmiljölagen.  
Fornlämning markerad som mörkblå punkt 
söder om Bo Ohlssons varuhus. 

Tillgänglighetsplan 
Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för 
år 2015–2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten 
och förståelsen för behoven i vardagen för personer med 
funktionsvariation. Målet med planen är att undanröja hinder både i den 
fysiska miljön och i samhällslivet för personer med olika typer av 
funktionsvariation. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 
3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  
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Förutsättningar  
Pågående markanvändning 
Västra delen av planområdet utgörs av handelsområde, östra delen är ett 
avrivet industriområde däremellan ligger spårområdet. I söder ligger en 
dagvattendamm omgiven av vegetation.  

 
Flygfoto 2020 över planområdet. 

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

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

  
Lokstallet ligger intill järnvägsområdet där gräset döljer spåren. 

Stadsbild 
Tomelilla präglas av en jämn bebyggelseskala med en till två våningar 
höga småhus utom i centrum där byggnader förekommer i 3 till 5 
våningar. Bankhusets torn sticker upp med en karaktäristisk profil.  

Varuhuset ligger intill ett villaområde utbyggt från 1930-tal till 1960-tal. 
Från planområdet finns endast kortare siktlinjer, förutom genom 
viadukten där man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum.  

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

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

                            
Befintlig trafiksituation med varuhus och parkering väster om järnvägen.  

Gatunät 
Varuhuset och kvarteret Stärkan har infart från Malmövägen i väster och 
utfart till Skräddaregatan. 

Fastigheten Slakteriet 11 öster om järnvägen har infart från 
Hannelundsgatan via Väg 1561, Sälshögsvägen och Norregatan. Biltrafik 
till fastigheten Slakteriet 11 får enligt gällande detaljplan inte anslutas till 
Slakterigatan. Eftersom fastigheten är avriven är det ingen trafik till den. 

Genomförda trafikåtgärder i anslutande gatunät 

Sedan tidigare gäller förbud mot tung trafik mellan Norregatan och 
Sälshögsvägen. Kommunen har genomfört ytterligare trafikåtgärder för 
att sänka hastigheten och försvåra genomfart, (chikanen) har 
kompletterats med trafiköar för att förstärka sidoförskjutningen på 
gatorna. 

Sälshögsvägen har precis norr om farthindret kompletterats med trafikö 
med skylt om förbud för genomfart av tung trafik. 

Med befintligt gatunät är det endast möjligt att nå fastigheten Slakteriet 
11 via Hannelundsgatan från Norregatan och Sälshögsvägen. Det finns 
ingen förbindelse mellan Slakterigatan och handelsområdet. 
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Norregatan och Sälshögsvägen som utgör befintlig koppling mellan 
Gladanleden (väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder. 

Gång- och cykeltrafik 
Längs Malmövägen och Gladanleden finns gångbanor på båda sidor 
gatorna och smala cykelfält markerade i körbanan.  

En befintlig gång- och cykelväg, kallad Norra promenaden, sträcker sig 
längs spårområdets östra sida från stationen, under viadukten, genom 
planområdet, till Norra industriområdet via Industrigatan samt vidare till 
Tryde i norr. 

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

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

 
Godstrafik till handelsområdet idag. 

Spårburen trafik 

 
Gröna spår är planerade att rustas upp och användas för uppställning av 
arbetsfordon. Övriga spår planeras att tas bort.  
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Spår 6 är ett aktivt järnvägsspår där Trafikverket har ett uttalat framtida 
behov av att kunna ställa upp arbetsfordon, såsom t. ex. makadamtåg 
eller spårriktare, på en sträcka av 250 meter norr om plankorsningen som 
byggs under 2022 och färdigställs till årsskiftet. Spår 1 och 2 är aktiva 
järnvägsspår som sträcker sig från stationen under viadukten och upp till 
växel 21 som ansluter till spår 6. 

För övriga spår norr om väg 11 har Trafikverket beslutat om att upphöra 
med underhåll. Beslut om avveckling av järnväg kommer att tas i början 
av 2023 och efter det kan spåren tas bort. Kommunen har beslutat att 
riva sina spår som ligger på kommunägd mark.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 300 meter norr om Tomelilla station med goda 
kollektivförbindelser med tåg, regionbussar och Skåneexpressen. 

Eventuella framtida trafikförutsättningar 

Eventuell Simrishamnsbana 

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

Eventuellt regionalt superbusskoncept 

Det pågår ett planeringsprojekt för ett regionalt superbusskoncept i syfte 
att utveckla kollektivtrafiken i delar av Skåne som saknar järnväg. Målet 
är att skapa snabba, effektiva och komfortabla resor genom att 
busslinjerna får färre busshållplatser och uppgraderade busstationer. I 
trafiken prioriteras busstråken och ges, i likhet med tåget, företräde och 
rakast möjliga körväg. 

Superbusskonceptet innefattar bland annat busslinjerna SkåneExpressen 
4 Kristianstad – Ystad samt SkåneExpressen 5 Lund. 

 
Superbusshållplatser Alternativ B, ett av flera alternativ, enligt ÅVS 
Superbuss Tomelilla, 2017-06-21.  
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Ett superbusskoncept med snabba, effektiva och komfortabla resor gör 
det möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till 
minskad miljö- och klimatpåverkan. Konceptet ställer krav på nya gång- 
och cykelkopplingar till järnvägsstationen och centrum. Det förespråkas 
välplanerade gång- och cykelbanor hela vägen fram till stationen och 
närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en 
trygg och trevlig miljö för smidiga byten. 

Eventuell rivning av viadukten och ny infart 

Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun tecknade 2017 en 
avsiktsförklaring gällande åtgärder på Väg 11 för anpassning för 
SkåneExpressen. Avsiktsförklaringen syftar bland annat till att riva 
viadukten för väg 11 och förlägga vägen i plan, skapa ett nytt 
hållplatsläge för expressbuss och även nya gång- och cykelförbindelser. 
Samtliga åtgärder är viktiga för ett attraktivt stationsläge och för att den 
barriäreffekt som viadukten har idag försvinner och Tomelilla knyts 
samman. Åtgärden kommer att genomföras inom planperioden 2022-
2033. Trafikverket har i sin verksamhetsplanering att 
planläggningsprocessen startar 2024 och planerad produktion 2028. 
Tomelilla kommun medfinansierar åtgärden till hälften. Ett 
medfinansieringsavtal avses tecknas hösten 2022.  

Om viadukten rivs skapas förutsättningar för en ny infart till 
handelsområdet från Gladanleden (Väg 11). Förändringarna kräver ny 
detaljplan. Denna detaljplan hindrar inte en sådan utveckling. 

Natur och rekreation 
Högre vegetation finns i den före detta Scanvillans trädgård och längs 
järnvägsspåret i plangräns och norrut. Öster om järnvägen där 
industribyggnaderna rivits består marken av sand där ruderatväxter och 
djur som gynnas av denna miljö etablerat sig spontant. 

Norr om planområdet sträcker sig ett grönstråk med en gång- och 
cykelväg kallad Norra promenaden som förbinder centrala Tomelilla via 
stationsområdet och under viadukten med ortens norra delar och byn 
Tryde.  

 
Efter rivning av Scanvillan står träden kvar i och kring trädgården. 
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Naturvärde  
En naturvärdesinventering för östra delen av planområdet har utförts av 
Ekologigruppen 2018. Inventeringsområdet utgörs av ett spårområde 
och en i huvudsak avriven yta som tidigare använts som industriområde, 
en lummig trädgård med fullvuxna träd och i söder ett grönområde med 
en dagvattendamm. Som tillägg till naturvärdesinventeringen har 
naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, inventerats samt 
fördjupade artinventeringar av insekter och fladdermöss genomförts.  

Områden med höga värden utgörs av de stora öppna sand- och 
grusytorna, medan omgivande marker har påtagliga eller endast vissa 
naturvärden. Det finns inga objekt med den högsta klassningen av 
naturvärde, klass1, i området.  

Två objekt med högt naturvärde, klass 2, områden av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå, 
har påträffats. De utgörs av spårområdet och den öppna grusiga 
industritomten. Blottade sand- och grusytor, lågvuxna gräsytor och 
blommande kantzoner ingår men viktiga nektarväxter för naturliga 
sandmarksekosystem saknas. I objekten förekommer ett antal rödlistade 
arter och naturvårdsarter.  

Naturvärdesklass 3 tolkas av Ekologgruppen som att de har betydelse på 
kommunal nivå. De bedöms ha betydelse för att den totala arealen av 
dessa områden ska kunna bibehållas. Objektet består av igenväxande 
gräsmarker i spårområdets utkanter där högre vegetation börjat etablera 
sig och där blomrika inslag ändå förekommer. 

Samtliga områden utanför det öppna spårområdet och industritomterna 
har bedömts som naturvärdesklass 4, områden som har betydelse på 
lokal nivå. 

Naturvärdeselement av särskild betydelse för objektens naturvärde har 
inte hittats inom området. 

Efter att planen varit på samråd kom frågan om det fanns sandödla i 
området upp. Ekologigruppen kompletterade sin utredning och 
inventerade området vid två tidpunkter då förutsättningarna var 
gynnsamma. Man fann sandödla på kontrollytor i närområdet men inte 
inom planområdet. Ekologigruppen konstaterar att sandödlan inte 
etablerat sig i området. 
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Karta över naturvärdesobjekt. Illustration: Ekologigruppen. 

Höga naturvärden område 3 och 4. 
Påtagligt naturvärden område 1. 
Påtagligt och visst naturvärde område 2 och 5-11. 
Det finns inga objekt med den högsta klassningen av naturvärde i området.  

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

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

 
Skyddade arter Tabell från Naturvårdsinventeringen, Ekologigruppen. 

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar är skyddade enligt Artskydds-
förordningen §4.  

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

Fladdermusinventering 

Fladdermusinvertering utfördes 2018 där även område norr om samtidigt 
inventerades för annat projekt. Inom planområdet hittades 5 
fladdermusarter: gråskimrig fladdermus (Vespertilio murinus), 
nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus 
pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) samt brunlångöra 
(Plecotus auritus). Större brunfladdemus samt de rödlistade arterna 
barbastell och sydpipistrell hittades utanför aktuellt planområde. 

De dominerande arterna var nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilka 
tillsammans med gråskimlig fladdermus var de enda som uppehöll sig i 
området. Övriga fladdermöss noterades enbart i enstaka inspelningar och 
passerade bara förbi området. 

De noterade fladdermössen uppehåller sig vid dammen i områdets södra 
del samt vid den smala trädkorridoren längs järnvägen mot vattenverket, 
norr om planområdet. Kring Scanvillan och i trädgården hördes bara 
enstaka nordfladdermöss och dvärgpipistreller.  

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

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

Artskydd 
Alla fladdermöss har ett strikt skydd i Sverige genom 
Artskyddsförordningen (2007:845), vilket innebär att fladdermöss 
(oavsett art och antal): 

1. inte får skadas eller dödas avsiktligt 
2. deras fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt 
3. inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och 

flyttning 

Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som 
Sverige har förbundit sig att ta särskild hand om på ett aktivt sätt, 
exempelvis genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna är 
barbastell, Bechsteins fladdermus, dammfladdermus och större musöra. 

Fladdermöss skyddas alltid genom artskyddsförordningen, oavsett om ett 
område är detaljplanelagt eller ej och vilket ändamål som är planlagd. 

Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en 
frivillig överenskommelse om skydd av fladdermöss i Europa och dess 
närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar skyddet av 
fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar. 

Geotekniska förhållanden 

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

Hydrologiska förhållanden 

Grundvatten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns AB 2014, låg 
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 meter under markytan i januari-april 
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra 
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är 
oftast som högst under perioden februari till april. 

Enligt miljöteknisk markundersökning, utförd av VA-Teknik & 
Vattenvård 2015 respektive 2016, är grundvattenströmningen beräknad 
till en sydvästlig riktning. Det är tydligt att grundvattennivån i den östra 
delen av området är betydligt högre än i den västra, vilket kan påverkas 
av dagvattendammen i sydvästra delen av området. 
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Grundvattenförekomst 

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

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

Vattenskyddsområde 

Norr om planområdet finns ett vattenskyddsområde. Det är beslutat av 
Länsstyrelsen för att skydda en dricksvattentäkt.  Eftersom 
vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet och 
grundvattenströmmarna rör sig från vattenskyddsområdet, finns det 
möjlighet att infiltrera dagvatten inom området enligt LOD-principen 
(lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Norra delen av planområdet berör grundvattenförekomsten Tryde – 
Trydeeke. Den ska också skyddas mot föroreningar för att behålla 
godkänd status. Det innebär att infiltration av dagvatten bör undvikas i 
denna del av planområdet.  

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

Markföroreningar 
Miljöteknisk markundersökning och kompletterande undersökning har 
utförts av ingenjörsbyrån VA-teknik & Vattenvård inom fastigheterna 
Slakteriet 11 och 46 (nu även Slakteriet 53) under 2015 respektive 2016. 

Undersökningarna konstaterar att det finns föroreningar i marken som 
måste saneras för att fastigheten Slakteriet 11 ska vara lämplig för 
föreslagen markanvändning. 

Inom centrum- och handelsområde samt på parkeringen vistas 
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 
Allmän plats, natur, där alla grupper av människor från barn till äldre 
permanent kan vistas motiverar däremot användandet av generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

Påträffade förhöjda halter rör sig i mark om PAH (polycykliska 
aromatiska kolväten), petroleumprodukterna alifater och aromater, samt i 
grundvattnet om oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-
föroreningar, samt bekämpningsmedlet prometryn. I en testpunkt för 
grundvattnet påträffades dikloreten som dock i kompletterande 
utredningen inte visade sig överstiga riktvärdena.  

Saneringsbehov finns kring två punkter i sydvästra delen fastigheten 
Slakteriet 11. 

Efterbehandlingsåtgärder, sanering, markarbeten, schaktning eller dylikt 
som behöver vidtas i ett förorenat område ska föregås av en anmälan 
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska göras till Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund i god tid, minst sex veckor, innan arbetet startar. 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund.  

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

 
Flygfoto från ca 1975 med kvarteret Stärkan markerat i rött. 

Området ska även fortsatt användas för handelsändamål, vilket 
motsvarar en markanvändning i enlighet med Naturvårdsverkets 
riktvärde för MKM. Det bedöms mindre troligt att det förekommer 
representativa halter PAH, metaller och/eller PCB inom området som 
överstiger de generella riktvärdena för MKM, men det går inte utan 
provtagning att utesluta. Utifrån att det inte bedöms ha förekommit 
några gropar, dammar eller källare inom området är eventuellt 
förekommande förhöjda halter mest troligt avgränsade till det ytligaste 
jordlagret.  

Utifrån nuvarande markanvändning bedöms det inte troligt att eventuellt 
förekommande föroreningar utgör någon oacceptabel risk för 
människors hälsa eller miljön. Detta då området är bebyggt eller 
hårdgjort och grundvattenytan förekommer relativt långt under 
markytan. Därmed är såväl exponeringsrisker (styr risker för människors 
hälsa) och spridningsrisker (styr risker för påverkan på grundvattnet) 
små. I samband med exploatering av fastigheten bör dock 
kompletterande undersökning utföras, om inte annat för att undersöka så 
att föroreningar inte byggs in samt inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering. 
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Radon 
Geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att 
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta 
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3). 

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

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

Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen, 2018-06-21, utförd av Dämningsverket, visar en 
enkel hydraulisk modell av områdets ytavrinning vid ett stort skyfall. Den 
visar att ytvattnen rinner från öster mot järnvägsområdet och att 
järnvägsområdet sluttar norrut utom en liten del i söder där vattnet 
rinner söderut. 

Med anledning av översvämningsproblematik nedströms planområdet är 
målet med dagvattenhanteringen att minst fördröja dagvattenflödet till 
dagens nivå. 

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

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dricksvatten, spill-
vatten och dagvatten. Anslutningspunkter med erforderlig kapacitet 
finns.  

Dagvatten 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattnet 
från östra delen av planområdet leds till dagvattendammen där det 
fördröjs och renas innan det leds vidare under Gladanleden och vidare 
till Välabäcken. 

Dagvattendammen byggdes i mitten av 1990-talet efter ett antal stora 
regn som ledde till stora dagvattenflöden och översvämningar i det 
närliggande industriområdet. Översvämningsproblemen är som värst 
längs med Byskillnadsgatan mot Välabäcken där översvämningar 
uppträder även efter dammens tillkomst. 

Kommunens VA-enhet, numera kommunala bolaget Österlen VA AB, 
har under 2020 byggt om dagvattendammen så dess funktion har ändrats 
från att bara fungera som ett fördröjningsmagasin vid stora flöden till att 
både magasinera och rena dagvattnet vid både små och stora regn.  

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

Enligt avrinningsområden avvattnas ca 28 ha till dammen. Det bör inte 
ledas större flöden än tidigare till dagvattendammen då dammen troligen 
endast är dimensionerad efter markanvändningen när dammen byggdes 
på mitten av 90-talet.  

Total reglervolym i dammen är idag ca 2600 m3. Mest troligast finns 
behov av att utöka fördröjningsvolymen i dagvattendammen. Det finns 
dock ingen åtgärd inplanerad i dagsläget.  

El 
E:ON är eldistributör i området. Inom planområdet finns underjordiska 
elledningar, samt en transformatorstation inom kvarteret Stärkan. 
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Fjärrvärme 
Inom fastigheterna Slakteriet 11 och Slakteriet 53 finns underjordiska 
fjärrvärmeledningar för Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. 

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

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

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

 
Illustrationskarta 

Planområdet är beläget vid Gladanleden, en genomfartsgata där många 
passerar Tomelilla. Det ligger intill resecentrum med tågstation, 
busshållplatser mm. Här ligger ortens stora livsmedelsbutiker. Många 
människor rör sig dagligen i denna del av Tomelilla. Planen möjliggör en 
stor utbyggnad av en befintlig butik som är välkänd i södra Skåne. Det 
ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, skyltar, parkeringsytor, 
planteringar m.m. som ska representera Tomelilla och Bo Ohlssons 
varumärke.  

Planen möjliggör en utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus genom att 
byggrätten utökas väster om järnvägen och industriområdet öster om 
järnvägen omvandlas till handelsområde med byggrätt för handel och 
hotell i öster och med en väl tilltagen parkeringsyta. Ny tillfart skapas 
från Hannelundsgatan och handelsområdets två delar får en intern 
koppling för fordon, gående och cyklister i en plankorsning över 
järnvägen.  

Lokstallet bevaras och skyddas. Förutsättningarna för bevarande ökar i 
och med att det kan användas för handel och centrumändamål och 
genom att det finns möjligheter till viss tillbyggnad.  

Området innehåller fladdermöss och andra skyddade arter som etablerat 
sig på den sandiga marken efter att slakteriet revs. En sammanhängande 
grönstruktur med sparade stora träd för fladdermössen och skötsel av 
öppna ytor som gynnar ruderatmarks växter och insekter, kompenserar 
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för de ytor som exploateras. Kompensationsåtgärder kommer även att 
vidtas utanför planområdet. 

Dagvatten från området infiltreras och fördröjs på grönytor, i 
underjordiska dagvattenmagasin och genom att parkeringen delvis 
beläggs med genomsläpplig gräsarmering. Dammen med omgivande 
grönområde fungerar för fördröjning av dagvatten och tål översvämning 
vid skyfall. 

Bebyggelse 
Viadukten över järnvägen beräknas rivas om några år. Då ändras 
Gladanledens landsvägskaraktär till en stadsgata eller boulevard. 
Expressbussarna kommer troligen att ha sina hållplatser längs gatan. Det 
innebär att varuhuset blir en ännu tydligare del av stadsmiljön kring 
stationen vilket understryker behovet av en genomarbetad gestaltning. 

Den stora volymen kräver bearbetning i skala och uttryck. Den ska ge ett 
välkomnande intryck och tillföra platsen nya värden. Ett samspel mellan 
olika volymer som kan markeras med vertikala element, förskjutning av 
husliv, variation i höjd, takutformning, vegetation eller liknande kan med 
fördel uppnås genom en välplanerad etappvis utbyggnad.  

Illustrationen visar en byggnad med ett stomsystem som kan byggas till 
efter hand. Då utbyggnaden kommer att ske i flera etapper är det troligt 
och önskvärt att variationen blir större och skalan bryts ner ännu mer. 

 
Volymskiss som visar en möjlig utformning där byggrätten i detaljplanen utnyttjas fullt ut. Efterhand som 
fastigheten bebyggs kommer parkeringen att flyttas över till andra sidan Järnvägen. Besökande som kör in 
från Malmövägen ska köra ut via Hannelundsgatan. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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De olika byggnadshöjder som planen medger, ger goda förutsättningar 
till variationer, bland annat kan den sneda fastighetslinjen mot vägen, ge 
variationer i djupled; varje "skepps"-gavel friläggs från den intilliggande 
och så stärks känslan av egna huskroppar. Om det så önskas så kan man 
uppnå en ännu större variation genom att variera tegelfasaderna på de 
olika gavlarna. De olika gavlarna som bryter ner den massiva volymen i 
mindre enheter. De lägre volymerna mot gatan står mot gavlar som reser 
sig till den fulla höjd som planen tillåter i de bakre skeppen. 

Detaljplanen möjliggör en utökning av befintligt varuhus byggnadsarea 
väster om järnvägen från ca 10 000 m2 till ca 15 500 m2 samt ny 
kommersiell bebyggelse på 6 800 m2 i östra delen av planområdet. 
Byggrätten tillåter 10 meter totalhöjd i större delen av kvarteret Stärkan 
men är begränsad till 8 meters totalhöjd och 3 meters byggnadshöjd i 
norr mot villabebyggelsen. 

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

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

 
Efter att plankorsningen är på plats är en första möjlig etapp att anlägga 
parkeringen och att bygga en lagerbyggnad på östra sidan.  
Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 
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I en möjlig andra etapp redovisas en ny entré, en tvåvånings 
kontorsbyggnad mot järnvägen och ett skepp med sadeltak enligt det tänkta 
byggsystemet. Illustration Plan och Byggnadskonst i Lund AB.  

Stärkans tegelfasad och flacka sadeltak avspeglas i den nya bebyggelsen. 
Planen föreskriver att fasaderna ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 
Den vita tvåvåningsbyggnaden är en illustration för en kontorsbyggnad 
och inget färdigt förslag. Den visar värdet av variation i höjd, färg och 
uttryck samtidigt som den är en del av en helhet. 

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

Fastighetsgränsen i söder är inte parallell med den befintliga fasaden. 
Den är en välgörande anledning till en trappad eller förskjuten fasad där 
de tre skeppen är olika långa vilket skapar liv i byggnaden och bryter ned 
skalan. 
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I denna bild har i stort sett hela byggnadsarean utnyttjats men det finns 
möjlighet att bygga till en andra våning över en stor del av ytan. Illustration 
Plan och Byggnadskonst i Lund AB. 

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

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

 
Bild från viadukten. Två pylonskyltar syns en nära vägen och en på 
parkeringen vid lagerbyggnaden och hotellet som syns bakom 
parkeringsytan. En enkel glastillbyggnad visas på lokstallet. Illustration Plan 
och Byggnadskonst i Lund AB. 
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Skyltar ska vara anpassade efter den omgivande stadsmiljön och placeras 
på fasad inom byggvolymen eller fristående med en skala och höjd som 
underordnar sig byggnaderna. Det innebär att de inte får vara högre än 
10 meter. 

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

På Slakteriet 11 innehåller planen byggrätt, med totalhöjd 10 respektive 8 
meter, för handel där en mindre del även tillåts innehålla hotell. Dessa 
byggnader kommer att synas i bakkanten på parkeringen från 
Gladanleden. Det betyder att de också är viktiga för stadsbilden och 
intrycket av området vilket ska beaktas i gestaltningen. Byggnaderna som 
ligger intill infarten till parkeringsområdet kan användas som lager eller 
för handel med skrymmande varor, till exempel trädgårdsmöbler, som 
kan lastas direkt in i en bil.  

Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för 
kundvagnar och mindre kiosk, eller liknande till en total byggnadsarea på 
500 m2, där varje byggnad får vara högst 50 m2.  
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Lokstallet 

 
Lokstallet sett från sydväst. 

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

Lokstallet ligger på en egen fastighet som kan slås samman med 
handelshusets fastighet. Om så inte sker krävs servitut eller liknande för 
tillfart till lokstallet.  
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Grönstruktur 
Grönstrukturen i området är av stor betydelse för hela tätorten. Inom 
både allmän plats och kvartersmark förstärks grönstrukturen genom att 
stärka förmågan för att bidra med ekosystemtjänster och främja biologisk 
mångfald. Området för och kring dagvattendammen utformas för att ta 
hand om dagvatten och gynna skyddade arter och habitat, men även för 
att skapa en när- och rekreationsmiljö med stor betydelse för människors 
hälsa och livskvalitet. 

Natur och rekreation 
Norra promenaden är ett gång- och cykelstråk som sträcker sig längs 
spårområdets östra sida. Tillsammans med passagen över spårområdet 
kopplar stråket samman centrala Tomelilla och stationsområdet med det 
nya handelsområdet, bostadsområden och industriområde i norr, samt 
med Tryde by. Norra Promenaden är också ett grönstråk vilket bör 
förstärkas som rekreationsområde, spridningskorridor och 
kompensationsytor innan slakteritomten åter bebyggs.  

I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm, den planläggs som 
allmän plats, Natur. Området har plats för flera ekosystemtjänster bland 
annat, ska dagvatten fördröjas och renas, kompensationsåtgärder för 
skyddade arter genomföras och det är en del i rekreationsstråket ut från 
tätorten. 

Dammen har en koppling till före detta Scanvillans trädgård med 
exotiska träd och den naturmark som bildar en skyddszon mellan 
villorna öster om trädgården och industrin norr om dem.  

Förstärkning av livsmiljöer för skyddade arter 
Naturmarken kring dammen ska utvecklas för flera funktioner. Den blir 
kompensationsområde för de skyddade arter som finns inom 
planområdet. Därför kommer markvegetationen att störas och sandytan 
delvis ligga öppen för att gynna ruderatväxter och insekter som trivs i 
denna miljö. Fladdermössen är beroende av en återplantering av träd så 
att de får skydd kring dammen. Dammen och omgivande ytor som bör 
sänkas, har dessutom en viktig funktion som översvämnings- och 
fördröjningsytor vid skyfall. 

Trädbeståndet kring dammen avverkades då dammen byggdes om. Nya 
träd delvis av snabbväxande arter ska etableras för att gynna fladder-
mössen, skugga dammen och tillföra grönska i stadsbilden. Den mark 
som inte planteras ska lämnas som sandmark där vegetationen inte tillåts 
täcka ytan helt. Markskiktet ska i delar rivas upp så att nya sandytor 
skapas där växter och insekter som finns i närområdet kan leva vidare. 
Den är en del i dagvattenhanteringen. Dammen behöver utökas och det 
är en fördel om marken kring den sänks för att fördröja vatten vid 
framtida skyfall. 
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Naturområdet inom planområdet och området för den framtida utfart kommer utvecklas under 2023.  
Skiss på föreslagen utformning av landskapsarkitekt Kerstin Torseke Hulthén. 

Trädgården som hörde till Scanvillan, är lummig och innehåller stora träd 
bland annat äkta kastanj, bok och lind. Trädgården och dess vegetation 
bevaras i planen. Den är viktig för grönstrukturen, stadsbilden och för 
att gynna skyddade arter, främst fladdermöss. 

Befintliga träd skyddas i planen med utökat lov för trädfällning och 
bestämmelser om att endast träd som utgör fara får fällas. 

 
Stora träd i den före detta trädgården och grusytan där Scanvillan låg ger 
goda förutsättningar får de skyddade arterna. 
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Bilden visar gröna stråk ut i landskapet och in i samhället samt ytor inom och utanför planområdet som ska 
nyttjas för kompensationsåtgärder. Spårområdet, orange yta, är planlagt som järnväg men innehåller höga 
naturvärden som kan bevaras. 

Marken kring järnvägsspåren ska behandlas på liknande sätt. Kommunen 
kommer dessutom att stärka de gröna korridorerna, som leder ut från 
området, och anlägga fler kompensationsytor av ruderatkaraktär i 
närområdet. Av hänsyn till fladdermössen ska fladdermusholkar sättas 
upp och belysningen i området vara sparsam och riktas nedåt. Låga 
belysningsstolpar där ljusstyrkan inte är högre än nödvändigt och där 
ljuset inte sprida uppåt skapar en trevlig miljö med bra överblick så att 
området upplevs som tryggt samtidigt som störningen begränsas. Med 
ett svagare allmänljus på en större yta ökar tryggheten då man inte 
bländas utan kan se vad som finns utanför ljuskäglorna. Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras en 
grusbelagt gång- och cykelbana som inte kommer belysas. 
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Gator och trafik 

  
Trafikkarta planförslag 

Omgivande gator 
När detaljplanen vinner laga kraft avser kommunen stänga av för all 
motortrafik där Norregatan övergår till Sälshögsvägen samt eventuellt 
någonstans på Sälshögsvägen norr om Hannelundsvägen. Gång- och 
cykelvägen kommer dock att vara kvar. 

Gång- och cykeltrafik 
Handelsområdet är enkelt att ta sig till fots- och med cykel då området 
som ligger i direkt anslutning till kollektivtrafiknoden Tomelilla station 
och har väldigt god koppling till omgivande gång- och cykelvägnät.  

Det allmänna gång- och cykelvägnätet knyts samman inom planområdet 
med dess nya gång- och cykelvägar och via plankorsning över 
spårområdet. Ny gång- och cykelväg planeras dessutom längs 
Gladanleden utanför planområdet.  
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Genom att komplettera det allmänna gång- och cykelvägnätet med inom 
handelsområdet goda gång- och cykelmiljöer med cykelparkeringar i nära 
anslutning till verksamheternas entréer underlättas det för besökarna att 
ta sig till handelsområdet utan att behöva använda bil. 

 
Förslag på möjliga för handelsområdet interna cykelvägar (cyanfärgade) 
som tillsammans med cykelparkeringar i nära anslutning till 
verksamheternas entréer ger förutsättningar för hållbart resande.  

För att åstadkomma trygga och attraktiva gång- och cykelvägar 
förespråkas god belysning och grönska. Belysning bör av hänsyn till 
fladdermössen vara på låga stolpar och riktas nedåt. Sträckan av Norra 
promenaden från plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en 
grusbelagt gång- och cykelbana utan belysning. Passagen över spåret för 
fotgängare och cyklister ges en trafiksäker utformning och skiljs från 
biltrafiken med ett räcke. 

Ett mer attraktivt och välutbyggt gång- och cykelvägnät gör att 
handelsområdet och hela norra delen av Tomelilla centralort norr riksväg 
11 samt Tryde by kopplas samman med övriga Tomelilla och 
stationsområde vilket underlättar för och ökar möjligheten till hållbart 
resande och minskat bilberoende.  
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Bilburen besökstrafik 
Handelsområdet nås från väster via befintlig infart från Malmövägen 
genom fastigheten Stärkan 1 och över spårområdet till parkeringen. 
Trafik från norr och öster leds till parkeringen via ny in- och utfart från 
Hannelundsgatan. All utfart sker via Hannelundsgatan till väg 1561.  

 
Planerad bilburen besökstrafik 

Besöksparkering 

Besöksparkering för bilar föreslås som en samlad parkeringsyta öster om 
spårområdet gemensamt för verksamheterna på båda sidor järnvägen. 
Parkeringen rymmer cirka 590 bilar, vilket också ligger i nivå med 
beräknat parkeringsbehov på 25 parkeringsplatser per 1000 m2 
bruttoarea (BTA), Ramboll 2022-09-09. Handelsområdet som planeras 
att byggas i huvudsak i en våning är också tänkt att likt befintligt varuhus 
till viss del ska uppföras i två våningar. Detta skulle innebära en 
handelsvolym som är i balans med beräknat parkeringsbehov. Om 
handel i framtiden uppförs i två plan över större del av området eller 
andra verksamheter kommer att inrymmas i fastigheterna ska 
parkeringsbehovet utredas och säkerställas i samband med bygglov.  

Tilltagna cykelparkeringar föreslås i nära anslutning till verksamheternas 
entréer som tillsammans med det kollektivtrafiknära läget kan komma att 
minska behovet av parkeringsplatser. 

Med tanke på framtida tillgång till både god kollektivtrafik samt 
möjligheten att knyta området till tätorten via gång- och cykelnätet på ett 
attraktivt sätt finns goda möjligheter att resa till området. 
Parkeringsutredningen, Ramboll 2022-09-09, föreslår möjliga åtgärder 
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för att ytterligare bidra till ett hållbart resande och därför kunna minska 
parkeringsbehovet. Dels föreslås attraktiva cykelparkeringar med 
låsmöjligheter, hemleverans av varor, samåkningskampanjer för anställda 
och möjlighet att låna utrustning för hemtransport av varor. 

 
Bild på armerat gräs på parkeringsytan. 

Parkeringsplatserna föreslås beläggas med armerat gräs för att minska 
andelen hårdgjorda ytor. Detta för att infiltrera och fördröja dagvatten. 
Infiltration ska dock undvikas ovanpå grundvattenförekomsten. 
Föreslagna parkeringsplatser upptar cirka 40% av parkeringens totala yta. 
Körytor och gångstråk beläggs med asfalt eller plattor för att det ska vara 
bekvämt att gå och dra kundvagnar där. 

Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meters gångavstånd 
från entréer.  

Cykelparkering nära entréer med regnskydd och plats för lådcyklar 
minskar behovet av att köra bil korta sträckor och ökar tillgängligheten. 

Kommunen ser gärna att laddstolpar uppförs inom besöksparkeringen. 

Handelsområdet består av flera fastigheter. Parkering, interna kör- och 
gångytor, kundvagnskjul, dagvattenmagasin m.m. ska vara gemensamt 
för dessa fastigheter. Om fastigheterna inte slås samman ska en 
gemensamhetsanläggning eller liknande bildas. 
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Godstrafik 
Befintlig godsmottagning i hörnet Malmövägen - Skräddaregatan 
minskas och anpassas efter färre godstransporter. Nya godsmottagningar 
planeras i norra delen av fastigheten Stärkan 1 och vid infarten från 
Hannelundsgatan. Godstrafik till de nya godsmottagningarna sker via 
Hannelundsgatan från Norra industriområdet och väg 1561. 

 
Godstrafik till planerade godsmottagningar 

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

 
Sektion av föreslagen plankorsning.  

Plankorsningen planeras trafikeras med dubbelriktad godstrafik mellan 
klockan 7 och 16. Drygt hälften av varuhusets kunder kommer via 
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befintliga infart från Malmövägen i väster och ska korsa järnvägen för att 
nå besöksparkeringen. Övrig besökstrafik kommer via Hannelundsgatan 
och belastar inte plankorsningen. Plankorsningen kommer även att 
nyttjas av det fåtal besökare i båda riktningar för att nå parkering för 
rörelsehindrade vid varuhusets entré. Biltrafiken kommer begränsas till 
varuhusets öppettider. 

Plankorsningens gång och cykelbana kommer att användas av kunder 
som ska gå mellan varuhuset och parkeringen. Den kommer också vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik dygnet runt. Säkra övergångar 
utformas där fordonstrafik korsar gång- och cykeltrafik. 

Järnvägsspåret kommer endast att trafikeras av ett fåtal arbetsfordon, till 
exempel spårriktare och makadamtåg, i väldigt låg hastighet. Det 
kommer att nyttjas cirka vart femte år och endast av arbetsfordon. 
Korsningen förses med kryssmärken samt bemannas med flaggvakt vid 
järnvägstrafik. Norr om plankorsningen ges plats för ett 250 meter långt 
spår för uppställning av tåg. Detta spår ligger delvis utanför planområdet. 

För att undvika spårspringning uppförs stängsel eller företrädesvis annan 
avskärmning i form till exempel vegetation längs fastighetsgräns på 
handelsområdets parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Teknisk försörjning 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät. 

Vatten och avlopp 
Det bedöms finnas tillräcklig kapacitet för dricksvatten och spillvatten 
för utbyggnad enligt planförslaget. 

Det ligger en spillvattenledning inom fastigheten Stärkan 1 öster om 
befintlig varuhusbyggnad. Den hindrar en sammanhängande utbyggnad 
österut. Möjligheten att flytta ledningen och leda den över nordöstra 
delen av fastigheten och under järnvägen i samma läge som plankorsning 
för att ansluta till befintlig spillvattenledning där har utretts och 
befunnits genomförbart. Ledningen läggs om i samband med att 
plankorsningen byggs. Samtidigt lägger VA-bolaget en vattenledning i 
samma läge. Befintlig spillvattenledning måste tas ur drift när den nya 
spillvattenledningen är anlagd och ansluten till befintligt 
spillvattensystem. Bygglov för utbyggnad inom Stärkan 1 kan inte ges 
förrän spillvattenledningen är tagen ur bruk, vilket regleras i 
exploateringsavtal. 

Brandpost kan lämpligen placeras inom fastigheten Stärkan 1 där ny 
vattenledning kommer anläggas. Kapaciteten i ledningsnätet kommer 
vara tillräcklig. 

Dagvatten 
Dagvattnet från planområdet rinner till två olika recipienter. Öster om 
järnvägen rinner det till Välabäcken väster om järnvägen Stenbybäcken. 
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Föreslagen dagvattenhantering öster om järnvägen är baserad på 
beräkningar och förslag enligt dagvattenutredning av Dämningsverket 
AB, 2018-06-21, och kompletterande dagvattenutredning av Sweco, 
2020-05-04.  

Dagvattensystemet ska klara ett dimensionerande regn med 10 års 
återkomsttid utan att dämning till markytan inträffar. Utförda 
fördröjningsberäkningar visar behov av ca 260 m3 fördröjning inom 
planområdet för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens nivå. 
Föreslagna fördröjningsmagasin och makadamdiken beräknas ge ett 
marginellt mindre flöde än i dagsläget, vilket ytterligare bidrar till att 
minska risken för översvämningar längre nedströms i systemet.  

Vid nyexploatering bör möjligheten att med många mindre åtgärder i 
hela avrinningsområdet göra stor nytta för systemet. Det kan göras 
genom att takytor som är direkt anslutna till dagvattensystemet förses 
med utkastare som låter vattnet rinna över genomsläppliga ytor. Vattnet 
från avrinningsytor bör ledas mot grönytor det kan underlättas genom att 
ytorna inte avgränsas med kantsten. Möjligheten att skapa magasin av 
olika storlek bör utnyttjas. 

Utbyggnaden ska bidra med en hållbar dagvattenhantering där det inom 
kvartersmark kommer krävas åtgärder i form av ca 260 m3 

fördröjningskapacitet. Söder om grundvattenförekomsten ställer 
planbestämmelser krav på att parkeringsytorna till 35% ska vara 
genomsläppliga. Regnvattnet leds till genomsläppliga ytor längs 
järnvägen och kring dammen där vattnet kan infiltreras. Viktigt är att 
dagvattnet hanteras inom planområdets fastigheter och inte rinner in på 
angränsande fastigheter som på järnvägsområdet. 

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

Enligt Dämningsverkets tidigare utredning bör dammens volym 
dessutom ökas. Det kan ske genom att dammen fördjupas eller genom 
att markytan kring dammen sänks. 
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Stärkan 1 är sedan tidigare helt hårdgjord. Förutsättningarna förändras 
inte då planen ger byggrätt för i stort sett hela fastigheten. Det är av stor 
vikt att åtgärder av olika slag vidtas för att fördröja och minska flödet till 
dagvattennätet. 

Kommunen bedömer att det dagvatten som genereras på grund av 
genomförandet av den nya detaljplanen ska tas om hand inom 
planområdet för att inte riskera översvämning nedströms. 

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

Telemast 
Mobilbasstationen inom kvartersmark för handel och centrumändamål 
avses finnas kvar. 

Geotekniska frågor 

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

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Marken saneras kring två punkter inom fastigheten Slakteriet 11 för att 
genomförandet av detaljplanen ska kunna bedömas lämplig. Punkterna 
ligger i sydvästra delen av planerad parkeringsyta samt precis söder om 
parkeringen. 

Inom kvarteret Stärkan bedöms det mindre troligt att det förekommer 
föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena för mindre 
känslig markanvändning (MKM). Då det dock inte går att utesluta så 
utförs kompletterande undersökning inför urschaktning av massor av 
anläggningsskäl och inför masshantering vi exploatering. 

Radon 
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på 
normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda 
krav ställs på byggnadens täthet mot inläckage av jordluft. Bottenplattor 
utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla 
genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergångar mellan 
grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna 
flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller motsvarande.  
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Översvämningsrisk 
Dagvattenutredningen, dämningsverket 2018-06-18 redovisar goda 
förutsättningar att leda undan extremflöden från området utan att skador 
sker på ny eller befintlig bebyggelse. Dagvatten kommer att kunna flöda 
ytledes västerut precis som i dagsläget. Detaljerad höjdsättning hanteras 
inom ramen för bygglovsprocessen. Se bild nedan för förslag på ytliga 
avrinningsvägar. 

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

Buller 

Trafikbuller 

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

 
Bilburen besökstrafik. Se även sid 44. 
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Utbyggnaden resulterar i lägre ljudnivåer och mindre risk för störning. 
Med en bedömd trafik på Skräddaregatan efter utbyggnad till cirka 100-
150 fordon per dygn uppskattas ljudnivåer till som högst cirka 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad närmast Skräddaregatan. Vilket inte 
överstiger gällande rekommendationer. 

Den tillkommande trafiken via Hannelundsvägen kommer inte att 
överstiga rekommenderade bullervärden vid Slakterigatan och vid 
Hannelundsvägen ligger endast verksamheter. 

Buller från parkeringsområdet beräknas inte ge upphov till ekvivalenta 
ljudnivåer över 50 dBA vid närmaste bostäder. Som högst beräknas cirka 
43 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad till bostadshus i den nordvästra 
delen av planområdet. 

Godstrafik och avfallshämtning 

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

 
Godstrafik och godsmottagningar. Se även sid 46. 

Beräkning av buller från godsleveranser visar att riktvärdet dagtid, 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, kan överskridas med nivåer upp till ca 52 dBA 
vid bostadshus nära den västra godsmottagningen. 

Vid den nordvästra och den östra godsmottagningen beräknas ekvivalent 
ljudnivåer till under 50 dBA vid fasad på närliggande bostadshus. 

Vid hämtning av container och avfall i västra och nordvästra delen av 
handelsområdet beräknas ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet 50 dBA 
med nivåer upp till 52-54 dBA vid fasad. 

För att begränsa bullerpåverkan från godsleveranser och hämtning av 
containrar och avfall i den västra och nordvästra delen av 
handelsområdet kan åtgärd genomföras med bullerskärmar. Med en cirka 
36 m lång och cirka 2,5 m hög skärm utmed Skräddaregatan, vid den 
västra godsmottagningen, och en cirka 70 m lång och 2,5 m hög skärm 
utmed Skräddaregatan och allmän plats, Natur. Även grindarna ska vara 
en del av bullerskärmen vid både den västra och nordvästra 
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godsmottagningen. Bullerskyddet ska anslutas till byggnaden vid gatan. 
Om där inte ligger någon byggnad krävs bullerskydd längs hela gränsen 
mot Skräddaregatan. 

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

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

Installationer 

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

Allmän plats 

 GATA Lokalgata 

 GCVÄG Gång- och cykelväg 

 NATUR Natur 

Kvartersmark 

 C Centrum. 

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

 C1 Centrum utom hotell och vandrarhem. 

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

 E1 Transformatorstation 

 H Detaljhandel 

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

 T1 Järnväg. 

  Spårområdet planläggs med användningen trafik, preciserad som järnväg. 

 T2 Interntrafik inom handelsområdet. 

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

Utformning av allmän plats   

 fördröjning1 Fördröjningsmagasin ska finnas. 

 gc-väg1 Gång- och cykelväg 

 plantering1 Plantering ska finnas. 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens utnyttjande 

  Marken får inte förses med byggnadsverk. 

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

 ö1 Marken får endast förses med telemast till en maximal höjd på 25 meter 
och tillhörande teknisk anläggning till en högsta byggnadshöjd av 3,5 
meter. 

 ö2 Marken får endast förses med skyddad uteplats till hotell eller 
vandrarhem. 

 ö3 Marken får endast förses med en max 10 meter hög pylonskylt. 

Höjd på byggnadsverk   

 h1 Högsta byggnadshöjd är 3 meter. 

 h2 Högsta totalhöjd är 8 meter. 

 h3 Högsta totalhöjd är 10 meter. 

Markens anordnande och vegetation 

 +00,0 Markens höjd över angivet nollplan. 
 n1 Marken får inte användas för parkering. 

Markreservat för allmännyttiga ändamål   

 u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

 x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik. 

Markreservat för gemensamhetsanläggningar 

 g1 Gemensamhetsanläggning får finnas för dagvattenfördröjning, gata och 
parkering för handelsområdet m.m. 

  Placering   

 p1 Byggnad ska placeras med takfot parallellt med fastighetsgräns mot 
Skräddaregatan. 

Rivningsförbud 

 r1 Byggnad får inte rivas. 
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Skydd mot störningar 

 m1 Bullerskydd med en höjd av 2,5 meter ska finnas längs med 
fastighetsgräns i väst och nordväst, gäller även grindar. Trafiksäkerhet 
ska beaktas i utformning mot korsningen. 

 m2 Fläktar, kylaggregat och andra bulleralstrande anläggningar ska vändas 
bort från bostäder eller bullerskyddas. 

Stängel, utfart och annan utgång 

  Utfartsförbud 

 j1 Stängsel eller annan avskärmning som vegetation ska finnas längs 
fastighetsgräns i väster för att undvika spårspringning från 
handelsområdes parkering. Avskärmningen ska utformas i samråd med 
Trafikverket. 

Takvinkel 

 o1 Största takvinkel är 15 grader. 

 o2 Minsta takvinkel är 7 grader. 

 o3 Minsta takvinkel är 15 grader. 

Utförande   

 b1 Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b2 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig. 

 b3 Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller sten. 

Utnyttjandegrad   

 e1 Största sammanlagda byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdena inom användningsområdet. 

 e2 Största byggnadsarea är 90 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

 e3 Största byggnadsarea är 50 m² per byggnad. 

 e4 Största byggnadsarea är 500 kvm inom egenskapsområdena med 
korsmark. 

Varsamhet 

  k1 Byggnadsverkets värden vad gäller tegelfasad med mönstermurning, 
fönstersättning, spröjsade fönster och öppningar, samt takpannor ska 
bibehållas. Tillbyggnad ska underordna sig byggnaden. 

Utförande 

 a1 Startbesked får inte ges för byggnad eller anläggning förrän 
markföroreningar inom fastigheten sanerats och godkänts. 

Ändrad lovplikt 

 a2 Marklov krävs även för hårdgörande av mark. 

 a3 Marklov krävs även för trädfällning. 
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GENOMFÖRANDETID  
  Genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 

Markens anordnande och vegetation 

Träd får endast fällas om det utgör en säkerhetsrisk. 

Träd och annan vegetations ska finnas på parkering. 

Utformning 

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

Utförande 

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

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

FÖLJANDE STÄLLNINGSTAGANDE HAR GJORTS: 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvens-
beskrivning upprättas om planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av 
detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som 
avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas. 

Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen flera positiva 
konsekvenser:  

• Förorenad mark saneras. 
• Kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddas mot rivning och kan 

utvecklas.  
• Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas från 

norr med koppling till stationsområdet och kollektivtrafik, vilket 
främjar hållbart resande.  

• Planförslaget har tagit hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser. Byggrätten inkräktar i väldigt liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket 
har inte några synpunkter på byggnaders placering i förhållande 
till järnvägsanläggningen.  

• Risk för översvämning begränsas genom krav på genomsläppliga 
ytor inom stora delar av parkeringsytan.  

• Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas genom 
bullerskydd, nya tillfartsvägar till planområdet och att 
bulleralstrande anläggningar ska vändas bort från bostäder.  

• Grönstrukturen kan utvecklas genom träd skyddas, 
kompensationsytor skapas och naturmiljöer i östra delen av 
planområdet regleras för att gynna skyddade arter. Kommunen 
avsätter dessutom kompensationsytor för att gynna hotade arter 
som etablerat sig på ruderatmarken efter rivningen av slakteriet. 
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Riksintressen 

Framtida järnväg 
Planförslaget har tagit hänsyn till utbredningsområdet för 
Simrishamnsbanan genom att till största del planlägga mark med 
byggförbud inom korridoren. Byggrätten inkräktar i liten skala på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men Trafikverket har i 
detta fall gjort bedömningen att Trafikverkets generella ställningstagande 
att ingen bebyggelse får ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt 
kan frångås något och att Trafikverket därmed inte har några synpunkter 
på byggnaders placering i förhållande till järnvägsanläggningen.  

Riksintresset för en eventuell framtida järnväg innebär att detaljplanen 
måste ändras om järnvägen byggs ut. I så fall kan plankorsningen inte 
vara kvar utan två hisstorn och trappor måste byggas så att fotgängare 
kan passera över järnvägen med kundvagnar. 

Personbilar kommer att köra in från Malmövägen samt in och ut via 
Hannelundsvägen och parkeras på östra sidan järnvägen. Infarten från 
Malmövägen till plankorsningen planeras vara enkelriktad. 
Plankorsningen kommer vara öppen i båda riktningarna för 
funktionshindrade som får parkera på kvarteret Stärkan. 

Godstransporter kommer att kunna tas emot på Stärkan 1 i hörnet 
Skräddaregatan - Malmövägen i enlighet med planförslaget och nära 
infarten till fastigheten Slakteriet 11 från Hannelundsgatan.  

Större transporter planeras tas emot på Slakteriet 11 där utlämning av 
trädgårdsmöbler och andra skrymmande varor planeras. Andra varor 
kommer att lastas om till mindre fordon och köras över viadukten på 
Gladanleden till varumottagningen på Stärkan 1. Dessa transporter bör 
styras till tidpunkter då trafiken i området är låg. 

Kommunen är överens med Trafikverket om att placeringen av en 
eventuell gångbro och andra åtgärder inom handelsområdet bör ligga 
inom processen för en eventuell framtida järnvägsplan och utgå ifrån det 
regelverk som är aktuellt för tidpunkten. De åtgärder som krävs initieras i 
så fall av handelsområdet och ska därmed bekostas av exploatören. 

Om riksintresset tas bort kommer området att fungera enligt 
planförslaget. 

Planförslaget bedöms inte påtagligt försvårar tillkomsten av det framtida 
riksintresset för ”Simrishamnsbanan”. 

Miljökonsekvenser 

Miljömål Ett rikt växt och djurliv 
Fladdermöss,som omfattas av artskyddsförordningen samt rödlistade 
växter och insekter finns inom planområdet.  

Ett grönstråk följer järnvägen från norr och leder vidare mot Väladalen 
och Skogsbacken inne i samhället. Länga detta stråk kommer stora träd 
att sparas för att gynna fladdermössen och hålla samman ett stråk med 
trädvegetation som är så stort att mörka partier kan lämnas i området. 
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Kring dammen där fladdermössen har sitt näringssök kommer fler träd 
att planteras. 

De biologiskt värdefulla sandmiljöerna där byggnaderna rivits har 
koloniserats av de lättrörliga arterna på senare år. Dessa ytor som varit 
exploaterade krävs som parkeringsytor för planens genomförande. Inom 
planområdet bevaras sandmiljöer längs järnvägsspåren och kring 
dammen. Delar av Scanvillans trädgård tillsammans med små ytor inom 
planområdet iordningställs som sandytor innan parkeringsytan anläggs. 
Kompensationsytor avsätts också längs järnvägen norr om planområdet. 
Se kartor sid 37, 56 och 57. Alla sandytor ska skötas så att värdena består 
och ytorna inte växer igen. 

Med dessa åtgärder bedöms artskyddsförordningens krav och miljömålet 
Ett rikt växt och djurliv tillgodosedda.  

Naturvärden 
Inom området har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på 
elva rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som 
indikerar höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. Inom området 
har 43 naturvårdsarter identifierats. Dessa fördelar sig på elva rödlistade 
arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar höga 
biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De rödlistade arterna är två 
växter, sju insektsarter och två fåglar.  

De skyddade arterna är fåglar och fladdermöss. Fåglarna är vanliga arter 
som flugit förbi, alla vilda fåglar och fladdermöss är skyddade enligt 
Artskyddsförordningen §4. 

Fladdermössen inom planområdet kommer att påverkas vid en 
exploatering De har sitt näringssök vid dammen och är beroende av 
stora och gamla träd för skydd och vila. De träd som finns inom 
planområdet skyddas och sparas. Krav på marklov för trädfällning ingår i 
planen. Kommunen kommer att skydda och förstärka den trädvegetation 
som finns i grönstråket längs med järnvägen. Nya träd kommer att 
planteras på parkeringen, kring dammen och på den naturmark som 
planläggs längs järnvägen och i trädgården som tillhört Scanvillan. 
Fladdermusholkar sätts upp i skyddade lägen längs grönstråk och 
naturområden. Belysningen i området begränsas. I de gröna korridorerna 
behövs belysning längs cykelstråket. Belysningen kan anpassas och riktas 
nedåt för att störa fladdermössen så lite som möjligt och ändå skapa en 
trygg gång- och cykelväg. Sträckan av Norra promenaden från 
plankorsningen och norrut mot Tryde planeras som en grusbelagt gång- 
och cykelbana utan belysning. 

Planområdet är redan i anspråkstaget och planlagt som industrimark. 
Efter att industribyggnader och asfaltytor rivit år 2009 har sand- och 
grusytor legat orörda. Under dessa år har de skyddade arterna etablerat 
sig i området.  

De arter som ingår i de högst värderade ekosystemen relativt lättrörliga 
och anpassade att flytta sig i ett landskap som ständigt förändras. Genom 
att skapa liknande miljöer på andra, helst närliggande platser innan 
området bebyggs kan förutsättningarna återskapa eller till och med 
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förbättras. Naturvärden inom spårområdet kan till stor del bevaras då 
området fortsatt ska utgöra järnvägsområde och att flera av spåren ska 
avvecklas. Innan området omvandlas till handelsområde avsätts lämpliga 
ytor inom och i närheten av planområdet för att skapa utrymme för 
kompensationsåtgärder. Gröna korridorer med uppvuxna träd gynnar 
fladdermössen och den biologiska mångfalden. Markskiktet i öppna 
partier med sandig mark rivs upp ger förutsättningar för växter och djur, 
främst insekter, som etablerat sig i området att sprida sig och leva vidare. 
Markskiktet ska sedan delvis rivs upp innan det täcker hela ytan då de 
skyddade arterna är pionjärväxter som konkurreras ut av andra växter på 
sikt. Marken kring, dammen, i delar av den gamla trädgården, längs 
järnvägen och på vissa ytor kring parkeringen ska avsättas som 
kompensationsytor och anläggas och skötas enligt dessa principer. 

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

Identifierade naturvärde hindrar inte genomförande av gällande 
detaljplan och kommunen bedömer att föreslagen detaljplan heller inte 
ska hindras av de naturvärden som uppkommit på grund av att 
industriområdet stått orört.  

I naturvärdesinventeringen står: 

”Platsens betydelse för spridning av arter är svår att bedöma. Med sin 
artrikedom betyder den sannolikt mycket som källa för spridning åt 
många insekter. Spridningssamband med omgivande landskap är 
komplicerade att utreda, men en kvalificerad gissning är att området har 
viss betydelse för spridningen av vissa svårspridda arter mellan 
naturreservatet Skogsbacken med Väladalen, inventeringsområdet och 
naturområden just norr om området. 

Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för 
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå. 
Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga 
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miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för 
förlusterna genom att i god tid skapa likvärdiga habitat inom kommunen, 
helst i områdets närhet. 

Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna 
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag 
kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder 
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med 
varaktig skötsel resultera o bättre och långsiktigare naturvärden än vad 
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir.” 

Åtgärder för att gynna skyddade arter ska planeras i god tid. Åtgärderna 
ska göras vid tidpunkter då de skyddade arterna inte påverkas negativt av 
arbete i och kring dammen. Kompensationsytor ska iordningställas i god 
tid så att sandytorna kan koloniseras innan ytor med höga naturvärden 
tas i anspråk. 

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

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Grundvattenförekomst 

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

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

Målet är att god ekologisk status ska uppnås 2027. 

Dagvatten 

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

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

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

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

Lokstallet bevaras och skyddas med varsamhetsbestämmelser och 
rivningsförbud. 

Stadsbild 
Planen möjliggör en omfattande utbyggnad i ett centralt och exponerat 
läge i Tomelilla. Närheten till genomfartsleden, station, busshållplatser, 
livsmedelsbutiker och centrum gör att många rör sig i området. Den nya 
bebyggelsen blir att tillskott för samhället och en symbol för varuhuset. 
Byggrätten tillåter en i sammanhanget stor volym. Det är därför viktigt 
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att den bryts ner och får en skala som passar Tomelilla. Det ska vara en 
trevlig byggnad som tar tillvara traditionen med tegel och puts samtidigt 
som den är rationell och möjlig att bygga ut i etapper. 

Inslag av tegel, sten eller puts i fasaderna, temat med sadeltak och en 
genomtänkt placering av skyltar som underordnar sig byggnaden borgar 
för att detta blir en ny årsring i Tomelillas utveckling. 

Genomsläppliga parkeringsytor, skyddad vegetation nya trädplanteringar 
är också viktiga bidrag till stadsbilden och trivseln i området. 

Möjligheten att anlägga gröna tak och tak med solceller ökar variationen 
och kan göra området mer hållbart utifrån möjligheten att fördröja 
dagvatten och producera el. 

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

 

Skuggpåverkan 
Framtagen skuggstudie visar vad genomförandet av detaljplanen har för 
skuggpåverkan på omgivande bebyggelse. 

Planförslaget innebär en att högsta tillåtna höjd på byggnaderna intill 
villabebyggelsen sänks jämfört med gällande plan. Det innebär att 
skuggpåverkan blir mindre än om utbyggnad skett enligt gällande plan. 
Bebyggelsen närmast bostäderna tillåts ha en högsta totalhöjd på 8 m. 
Inom fastigheten Stärkan 1 innebär det en skugga på en mindre del av de 
fyra närmaste bostadstomterna längs Skräddaregatan på morgonen vår- 
och höstdagjämning, skuggan flyttar sig och berör inte tomterna efter 
klockan 12. 

Föreslagen bebyggelse inom östra delen av planområdet, Slakteriet 11, 
har ingen skuggpåverkan på omgivande bostadsbebyggelse. 
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Skugga mot Skräddaregatan vid Sommarsolstånd i juni  

   
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00 

 

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

    
kl. 09:00 kl. 12:00 kl. 16:00   

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

  
Befintliga byggnader Max utbyggnad enligt gällande plan 
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Hälsa och säkerhet 

Trafik 
Enligt trafikutredning, Ramboll 2022-09-09, kan ett fullt utbyggt 
handelsområde på sikt innebära ett behov av vissa åtgärder på 
omgivande gator och i korsningar för att klara kapacitet och 
trafiksäkerhet. Avgörande är dock också att intilliggande industriområde 
blir fullt utbyggt enligt gällande detaljplan. Trafikutredningen menar att 
eventuella åtgärder inte behöver genomföras i närtid, utan att det är 
viktigt att istället följa trafik- och bebyggelseutvecklingen över tid och 
om framtida trafikutveckling ser ut att falla in, ha en beredskap för att 
genomföra förändringar i infrastrukturen. 

Analyserna av kapacitet visar generellt att trafiken inte förväntas fördelas 
om till följd av framkomlighetsproblem i korsningarna. Exempelvis 
förväntas inte mängden trafik på Sälshögsvägen öka till följd av 
utbyggnaden av handelsområdet. När viadukten rivs och ny infart till 
handelsområdet kommer till bör man dock beakta att trafik till och från 
industriområdet kan använda den nya korsningen och infarten till 
handelsområdet som smitväg. Detta kan i så fall åtgärdas genom 
utformning för att minska attraktiviteten för genomfart i syfte att styra 
trafiken till mer tålig trafikmiljö. 

Avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket, Region Skåne och 
Tomelilla kommun om att riva viadukten på Gladanleden, preliminärt 
beräknas det ske 2027. Detta möjliggör ny in- och utfart till 
handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle resultera i 
bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i närtid att vidta 
andra åtgärder än att hindra olämpliga genvägar i anslutande gatunät. 

En framtida ny korsning och infart beräknas ha tillräcklig kapacitet för 
alstrad trafik 2040, enligt trafikutredningen utförd av Ramboll 2022-09-
09. Eventuellt kan det av trafiksäkerhetsskäl vara aktuellt med ett separat 
vänstersvängskörfält västerifrån in på handelsområdet vilket också skulle 
förbättra belastningsgraden. Detta skulle också ytterligare öka 
framkomligheten för den planerade superbussen. Den nya korsningen in 
till handelsområdet leder dessutom till att belastningen i korsningen väg 
11/väg 1561 minskar något. 
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TRAFIKMÄNGDER 
Nedan redovisas dagens trafikmängder samt trafikalstring uppräknat till 
år 2040. Trafikalstringen är beräknad utifrån både ett fullt utbyggt 
handelsområde enligt denna detaljplan och ett fullt utbyggd 
industriområde enligt gällande detaljplan.  

Alstringstalen som ligger till grund för beräkningarna är 150 
fordonsrörelser per 1000 BTA för handel och 32 fordonsrörelser per 
1000 BTA för industri. Dessutom har gjorts en jämförande beräkning 
med Trafikverkets alstringsverktyg. De båda beräkningsmetoderna ett 
resultat i samma storleksordning när det gäller handel. Dock visar 
verktyget lägre trafikalstring för industriverksamheten. För 
kapacitetsanalyserna antas de högsta beräknade siffrorna. 

 
Trafikmängder i fordon per dygn i närområdet idag (senaste snittmätningar i vita 
boxar och trafik som alstras från utredningens delområden i dag i gröna boxar). 
Ramboll 2022-09-09. 

 
Förväntade trafikmängdsökningar i fordon per dygn 2040. I gröna boxar 
dagens trafikmängd samt förväntade trafikmängdsökning till följd av 
exploatering. I blå boxar förväntade trafikmängdsökningar fördelade på olika 
snitt. Ramboll 2022-09-09. 
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KAPCITETSBERÄKNINGAR 

Belastningsgrad 

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

 
Standardnivåer för belastningsgraden enligt handböckerna TRAST och VGU. VGU 
anger önskvärd belastningsgrad i trevägskorsning till högst 0,6. TRAST anger för 
gator i stadsmiljö högst 0,8. 

Köbildning 

Köer uppstår när trafikflödet är större än vägens, korsningens eller 
trafikanläggningens kapacitet. När belastningen överstiger 1,0 växer 
köerna till utan att avvecklas men de köer vi främst avser är något som 
stundtals kan uppkomma under en timme med genomsnittlig 
belastningsgrad 0,8. Vid denna belastningsgrad avvecklas alla fordon 
inom ”rimlig” tid, dvs i stort sett direkt, medan det i intervallet 0,8-1,0 
kan ta betydligt längre tid innan avveckling sker. Det saknas en tydlig 
generell definition på vad som kan betecknas som ett köproblem eller 
inte. Det handlar om ”kvarstående bilar” (minst två) och att det tar lång 
tid att komma ut. Ofta handlar köproblemet om en känslomässig 
upplevelse utifrån de normala lokala förhållanden som råder på platsen. 

Kapacitetsberäkningar 

Belastningsgraden i tabellerna nedan redovisas belastningsgraderna för 
respektive scenario i nuläget och för 2040 både med och utan utbyggnad 
och med nuvarande utformning. Färgerna refererar till standardnivåerna i 
tabellen ovan. I tabellerna redovisas den högsta belastningen respektive 
kölängden i respektive tillfart, ej presenterade värden understiger dessa. 

Korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561 

Som framgår av tabellerna är det inga kapacitetsproblem att förvänta år 
2040 med de förutsättningar som presenteras i denna rapport. 

 
Belastningsgrad korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. 
Ramboll, 2022-09-09 
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Köbildning korsningen Hannelundsgatan/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

Korsningen Väg 11/Väg 1561 

I dagsläget råder inget kapacitetsproblem men kan förväntas 2040 då 
belastningsgraden uppgår till över 0,82-1,13 beroende på tillfart. Detta 
beror framför allt på att trafiken norrifrån och som ska svänga västerut 
har svårt att ta sig igenom korsningen med köer som följd. En 
känslighetsanalys visar att en mindre förändring av trafikflödet kan ge en 
belastningsgrad under 1,0 men då man ligger så pass nära 
kapacitetsgränsen riskerar små förändringar av trafikflödet leda till stora 
effekter i form av tillväxande köer. 

 
Belastningsgrad korsningen Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

 
Köbildning Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 

Den åtgärd som i första läget skulle förbättra situationen är en 
cirkulationsplats. En översiktlig analys med en sådan lösning (enfältig) 
ger en belastningsgrad enligt tabellen nedan. 

 
Belastningsgrad med en föreslagen cirkulationsplats i korsningen 
Väg11/Väg 1561. Ramboll, 2022-09-09 
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Buller 
Genomförandet av detaljplanen beräknas inte medföra att gällande 
riktvärden för buller överskrids. De bullerstörningar som finns i området 
gäller bostäderna längs Skräddaregatan där trafiken från varuhusets 
parkering led ut idag. Trafiken från parkeringen kommer i framtiden 
ledas ut via Hannelundsvägen och därmed inte längre påverka 
bostadshusen. 

Två platser för godsmottagning planeras mot Skräddaregatan en i hörnet 
mot Malmövägen med infart från Skräddaregatan och en i öster mot 
järnvägen med infart från Hannelundsvägen. Buller från gods och 
avfallshantering kräver att ett bullerskydd uppförs längs Skräddaregatan. 
Planket ska vara 2,5 meter högt och ansluta till byggnad om det ligger en 
sådan längs gatan. Vid infarten ska grinden ingå i bullerskyddet och gå att 
stänga. 

Fläktar, kylaggregat och andra bullrande anläggningar på varuhuset ska 
vändas från bostäderna och vid behov bullerskyddas.  

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

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

En utveckling enligt planen kommer att tillföra kommunen ett flertal 
arbetstillfällen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc. 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom 
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i 
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla och för besökare 
från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som tillgängliggör 
området för alla.  

Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel och en 
ökad mängd arbetstillfällen, med god tillgänglighet för såväl bil- som 
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kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar 
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Cykelparkering anordnas vid 
butikernas entréer. Gröna stråk ut från tätorten förstärks och tydliggörs. 

Ett genomförande av planen stärker möjligheterna till hållbart resande 
genom att bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i 
norra Tomelilla och i koppling till stationsområdet med kollektivtrafik. 
Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en 
central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 

Genomförandet av detaljplanen ökar för barn tillgängligheten till 
kollektivtrafiken, centrala Tomelilla och därmed fritidsaktiviteter, 
föreningsliv, skola, grönområden och samhällsservice. 

Planförslaget berör därmed artikel 3, 6, 15, 23, 24, 28 och 31 i 
Barnkonventionen 

Fastighetskonsekvenser 

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

 
Fastighetsregleringskarta. 
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FASTIGHETSREGLERINGSTABELL 
område areal (m2) åtgärd 

1 Ca 23 000 Behålls inom Stärkan 1 

2 Ca 33 800 Behålls inom Slakteriet 11 

3 Ca 120 Överförs från Tomelilla 237:9 
Överförs till Stärkan 1 

4 Ca 50 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Slakteriet 11 

5 Ca 400 Överförs från Tomelilla 237:9 
Kan styckas av som ny fastighet eller överföras till Stärkan 1  

6 72 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Stärkan 1 

7 60 Möjlighet finnas att stycka av till ny fastighet för 
transformatorstation 
Avstyckas i så fall från Slakteriet 11 

8 Ca 3 400 Överförs från Slakteriet 11 
Överförs till Tomelilla 237:73  

9 Ca 18 Överförs från Stärkan 1 
Överförs till Tomelilla 237:9 

10 Ca 7 200 Kvarstår inom Tomelilla 237:9 

11 Ca 5 700 Kvarstår inom Slakteriet 46 och Slakteriet 53 

12 Ca 330 Kvarstår inom Tomelilla 237:78 

13 Ca 820 Överförs från Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:73 

14 Ca 490 Överförs från Tomelilla 237:84 
Överförs till Tomelilla 237:78 

15 Ca 7 700 Kvarstår inom Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

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

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd juli-augusti 2019 

Granskning Mars 2022 

Antagande Augusti 2022 

Laga kraft December 2022 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete Tomelilla kommun 

Grundkarta Tomelilla kommun 

Genomförande av 
detaljplan 

Fastighetsägare/Exploatör 
Tomelilla kommun 

Fastighetsrättsliga frågor 

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

Gång- och cykelväg 
Markreservat för gång- och cykelväg, x-område belastar fastigheterna 
Tomelilla 237:84 och 237:9.  

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

Fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten. 
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov 
medges. 

Exploatören ansvarar för att söka och bekostar fastighetsreglering. 
Fastighetsreglering som inte berör exploatören samt för x-området söks 
och bekostas av kommunen. 

Inlösen av allmän plats 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplan ska användas för 
allmän plats som kommunen ska vara huvudman utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren, se Plan och bygglagen 6 kap. 13 §.  

Kommunen avser att lösa in allmän plats, gata, inom fastigheten Stärkan 
1 och allmän plats, natur, inom fastigheten Slakteriet 11. 

I samråd med Trafikverket avser kommunen att avvakta inlösen av 
allmän plats, gång- och cykelväg, då marken ligger nära Trafikverkets 
aktiva spår inom fastigheterna Tomelilla 237:76, 237:77 och 237:84. 
Trafikverket har beslutat att upphöra med underhåll för spåret som inte 
ska vara kvar. Beslut om avveckling av järnväg kan tas först i början av 
2023 och först därefter avser kommunen lösa in marken. 

Ledningsrätter. servitut, gemensamhetsanläggning m.m. 
Ledningsrätter, servitut och liknande bildas för: 
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 allmänna ledningar inom planområdet. 
 för tillfart till fastigheter som inte gränsar till allmän väg. 
 plankorsningen där ledningar går under järnvägen och reservat 

för allmän gång- och cykeltrafik samt intern körväg mellan 
handelsområdets två delar, går över järnvägen. 

Om handelsområdet förblir flera fastigheter krävs 
gemensamhetsanläggning eller liknande för att säkerställa tillgång till 
infarter, gemensam parkeringsplats, kundvagnsskjul, dagvattenhantering 
m.m.  

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

Ekonomiska frågor 

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

Exploateringsavtalet avses reglera: 

 Åtgärder för dagvatten och skyfall, i form av 
fördröjningsmagasin och höjdsättning med översvämningsytor.  

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

upphävs. 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom 
kvartersmark, med undantag för planerad plankorsning som 
delfinansieras.  

Flytt av underjordiska ledningar och tillhörande anläggningar samt 
åtgärder som krävs för att säkerställa kabelanläggningars funktion inom 
kvartersmark föranlett av exploateringen bekostas av exploatör. 

Spillvattenledning som flyttas från sitt nuvarande läge över Stärkan 1 och 
söderut kommer istället att kopplas till befintlig spillvattenledning längs 
järnvägens östra sida. Flytten genomförs för att öka byggrätten på 
Stärkan 1 och genomförs i samband med att plankorsningen byggs. 
Arbetet bekostas av exploatören. Borttagandet av befintlig 
spillvattenledningen som ersätts ansvaras av och bekostas av 
exploatören. 
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Sanering av förorenad mark inom kvartersmark bekostas av exploatören. 

Kompensationsåtgärder för skyddade arter inom planområdet bekostas 
av exploatören. Utanför planområdet delas kostnaden mellan 
exploatören och kommunen. 

Plankorsning 

Plankorsningen inom handelsområdet kommer att genomföras våren 
2022 innan planen antas. Detta arbete har reglerats i avtal mellan 
kommunen och Trafikverket samt mellan kommunen och exploatören. 
Avtalet reglerar kostnadsfördelning samt ansvar för framtida underhåll. 

Genomförandet av plankorsning inom Trafikverkets fastighet bekostas 
av exploatören och kommunen. Kommunen bekostar 
genomförandekostnaden för gång- och cykelväg som anläggs inom 
Trafikverkets fastighet. Exploatören bekostar körbanan och räcke mot 
gång- och cykelbana.  

Trafikverket kommer ansvara för drift och underhåll av plankorsningen. 
Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av gång- och 
cykelvägen över plankorsningen medan exploatören ansvarar för 
körbanans snöröjning och underhåll.  

Ersättningsfrågor  

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

Avtal och avgifter 

Avtal 

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

Avgifter 

VA- avgift utgår enligt kommunens taxor. 

  

Medverkande tjänstepersoner 
Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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Antagandehandling
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Granskningsutlåtande  
Granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 
11 m.fl., Tomelilla kommun, Skåne län. 

Granskning 
Detaljplanen var utställd för granskning 28 mars till och med 24 april 
2022. Byggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden fick anstånd 
om förlängd granskningstid då deras protokoll justerades och anslogs 
efter granskningstiden. Då utskicket inte kommit fram till Trafikverket 
och Region Skåne fick de förlängd granskningstid till och med 20 maj 
2022. 

Kungörelse om granskningsmöte publicerades i Ystads Allehanda den 26 
april 2022. 

Underrättelse har skickats till alla som är förtecknade i sändlistan samt i 
upprättad fastighetsförteckning, daterad 2022-02-21, förteckning över 
kända boende, daterad 2022-02-21, samt förteckning över övriga 
personer som yttrade sig i samrådet, daterad 2022-02-21. 
Planhandlingarna har funnits tillgängliga för allmänheten digitalt på 
kommunens webbplats samt upphängt i receptionen på kommunhuset 
och på Tomelilla bibliotek. 

Onsdag 6 april 2022 kl. 18:00 hölls granskningsmöte i Folkets Parks lokal 
Intim. Antal deltagare 30 personer. 

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

Inkomna yttranden utan synpunkter 
Under granskningstiden har yttrande inkommit utan synpunkter enligt 
nedanstående förteckning. Privatpersoner är med anledning av GDPR 
inte förtecknade. 

Yttrande från: Datum: 

Polismyndigheten 2022-03-31 
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Inkomna yttranden med synpunkter 
Under granskningstiden har skriftliga yttranden inkommit enligt 
nedanstående förteckning. Byggnadsnämnden, Region Skåne och 
Samhällsbyggnadsnämnden har beviljats anstånd om förlängd 
samrådstid. Privatpersoner är anonymiserade med anledning av GDPR.  

Yttrande från: Datum:  

1. Länsstyrelsen 2022-04-21 
2. Lantmäteriet 2022-04-22 
3. Trafikverket 2022-05-17 
4. Region Skåne 2022-05-19 
5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2022-04-19 
6. Byggnadsnämnden 2022-04-28 
7. Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28 
8. Österlen VA 2022-04-21 
9. Räddningstjänsten SÖRF 2022-04-04 
10. E.ON Energidistribution AB 2022-04-19 
11. HB L-H Månsson, Slakteriet 49 2022-04-23 
12. Privatperson 1, Slakteriet 21  2022-04-06 
13. Privatperson 2, Antilopen 30  2022-04-12 
14. Privatperson 3 och 4, Slakteriet 22  2022-04-15 
15. Privatperson 5-8, Skräddaren 2  2022-04-20 
16. Privatperson 9-10, Torsken 41  2022-04-21 
17. Privatperson 11-12, Slakteriet 41  2022-04-24 
18. Privatperson 13-14, Björken 18  2022-04-24 

Erinringar, påpekanden, synpunkter m.m. samt kommunens 
kommentarer 
Nedan redovisas inkomna yttranden med synpunkter. Kommunens 
kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas 
med kursiverad och indragen text. 

1. Länsstyrelsen 

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av Bo Ohlssons varuhus för handel 
och centrumändamål genom att omvandla industriområde öster om 
järnvägen till handelsområde. Byggrätten ökas liksom parkeringsytorna. 
Ny tillfart skapas och handelsområdet får en koppling över järnvägen. 
Lokstallet skyddas och bevaras genom att ny användning som butik, 
servering eller liknande möjliggörs. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan. Planprocessen 
genomförs med ett utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att 
planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 
mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). Länsstyrelsen hade 
formella synpunkter angående riksintresse för kommunikation och 
avseende dagvattenhantering under samrådet. 

Länsstyrelsens bedömning 
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Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande 
information inte några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 
§§ PBL. 

Kommentar: 
Ingen kommentar. 

2. Lantmäteriet 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-02-21) har 
inga synpunkter uppkommit. 

Kommentar: 
Ingen kommentar. 

3. Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av granskningshandlingarna för rubricerat 
ärende. Förslaget har reviderats betydligt efter samrådsskedet och 
kommunen har följt Trafikverkets rekommendation att tona ner etapp 
två och lagt fokus på den nu aktuella etapp ett. Då det är 3,5 år sedan 
planen var ute på samråd har mycket hänt och Trafikverket har haft en 
kontinuerlig dialog med kommunen gällande planarbetet.  

Trafikverket har 2018-03-20 tecknat en avsiktsförklaring med Region 
Skåne och Tomelilla kommun. Avsiktsförklaringen syftar bland annat till 
att riva viadukten för väg 11 och förlägga vägen i plan, skapa ett nytt 
hållplatsläge för expressbuss och även nya gång- och cykelförbindelser. 
Samtliga åtgärder är viktiga för ett attraktivt stationsläge och för att den 
barriäreffekt som viadukten har idag försvinner och Tomelilla knyts 
samman. Åtgärden kommer att genomföras inom planperioden 2022-
2033. Trafikverket har i sin verksamhetsplanering att 
planläggningsprocessen startar 2024 och planerad produktion 2028. Ett 
medfinansieringsavtal kommer att tecknas under hösten 2022.  

Eftersom planläggningsprocessen för väg 11 är i nära antågande vidhåller 
Trafikverket sin ståndpunkt att detaljplanen ska avvakta tills dess att den 
kan samordnas med vägplanen. En av åtgärderna kopplade till 
åtgärdsvalsstudien för Superbuss Tomelilla var att befintlig anslutning till 
Bo Ohlsson ska stängas till förmån för en ny anslutning öster om 
spårområdet. Att den befintliga infarten stängs är en mycket viktig åtgärd 
för att skapa ett fungerande och säkert trafikflöde. Detaljplanen 
möjliggör denna åtgärd, men Trafikverket anser att om kommunen väljer 
att gå vidare med detaljplanen, måste ett avtal tecknas som säkerställer att 
den befintliga infarten i sydväst kommer att stängas när en ny anslutning 
till väg 11 är utförd. Detta avtal måste tecknas innan detaljplanen går 
vidare till antagande.  

När väg 11 förläggs i plan ska dubbelriktad gång- och cykelbana, två 
körfält, två busskörfält samt hållplatsläge rymmas inom vägområdet. För 
att utbyggnaden av planområdet inte ska komma i konflikt med 
ombyggnationen av väg 11, Gladanleden, anser Trafikverket att ett 
minsta byggnadsfritt avstånd på 12 meter mellan plangräns i söder och 
byggrätt ska säkerställas på plankartan.  
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Järnvägen 

Trafikverket har en pågående process gällande upphörande av underhåll 
för spår norr om viadukten. Underhållet föreslås upphöra på spår 3, 5, 
del av spår 7, 8 och 11. Vidare föreslås även underhållet upphöra på 
växel 20 och 25. Beslut om nedläggning kan ske tidigaste 2023. Spår 6 
kommer däremot att vara kvar och det pågår i nuläget ett 
upprustningsarbete för spåret. Kommunen har idag en gång- och 
cykelväg på Trafikverkets fastighet som inte är reglerad med avtal. 
Trafikverket har som ambition att när beslut om nedläggning av järnväg 
är fattat kan delar av Trafikverkets mark säljas till kommunen.  

Trafikverket har ett generellt ställningstagande att ingen bebyggelse får 
ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt. Trafikverket gör 
bedömningen i detta fall att avståndet kan frångås något och har därmed 
inga synpunkter på byggnaders placering i förhållande till 
järnvägsanläggningen. 

Riksintresse 

Korridor för riksintresse för framtida järnväg Simrishamnsbanan ligger 
inom planområdet. Trafikverket arbetar i nuläget med en revidering av 
befintliga riksintressen. I remissversionen föreslås att riksintresse för 
Simrishamnsbanan kommer att ta bort. Beslut kommer att fattas 
september 2022. Planförslaget inkräktar på riksintressekorridoren för 
Simrishamnsbanan, något som inte framgår av planbeskrivningen och 
detta bör förtydligas. På sidan 10 saknas ordet ”bort” i slutet av stycke 
två. 

Även riksintresse för väg 11 föreslås tas bort. Gällande detaljplan 
påverkar dock inte nuvarande riksintresse negativt. 

Parkering 

I samrådsskedet efterfrågades ett utvecklat resonemang om antalet 
parkeringsplatser samt dess anpassning för den kommande 
exploateringen för samtliga verksamheter inom planområdet. Antalet 
parkeringsplatser utgår från dagens ytor, vilket kan bli något missvisande. 
Trafikverket anser att Trafikverkets trafikalstringsverktyg bör användas 
som referens till verksamhetens bedömning av framtida trafiksituation. 
Kommunen bör ha en framåtsyftande hållning för att minska den 
bilburna trafiken. Verksamheten kommer att få ett A-läge när 
kollektivtrafiknoden flyttas i direkt anslutning till planområdet och 
genom aktiv styrning kan den bilburna trafiken minska. Det handlar till 
exempel om attraktiva gångvägar till det nya hållplatsläget och att inte ta 
höjd för en överkapacitet på parkeringsytorna. Trafikverket anser 
därmed att parkeringsutredningen ska utvecklas och uppdateras utifrån 
ovan resonemang. 

För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten måste stängsel/ 
avgränsning mellan parkeringsplatsen och järnvägsfastigheten uppföras. 
Detta måste säkerställas på plankartan och dialog kring utformning och 
placering ska ske i samråd med Trafikverket.  

Trafikutredning 
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Kommunen har genomfört en trafikutredning. Utredningen utgår ifrån 
flera olika scenarier och det blir väldigt rörigt för läsaren vad som gäller 
för den nu aktuella detaljplanen. Trafikverket anser att utredningen ska 
fokusera på detaljplaneområdet fullt utbyggt och prognosår 2040. Då 
planen kan möjliggöra verksamheter som alstrar olika trafikmängder ska 
utredningen utgå från ett värsta scenario, dvs den verksamhet som alstrar 
mest trafik. Utredningen har gjort en egen analys av hur mycket trafik 
som kommer att alstras och på liknande sätt som det gäller 
parkeringsbehovet anser Trafikverket att utredningen bör göra en 
jämförelse med Trafikverkets trafikalstringsverktyg för att säkerställa 
rimligheten i verksamhetens bedömda trafikalstring. 

En trafikutredning ska alltid utgå från prognosåret 2040. Då rivningen av 
viadukten är planerad till om ca 6 år bör trafikutredningen även studera 
ett scenario där befintlig infart till Stärkan 1 är stängd och med en ny 
anslutning till väg 11 i söder. Detta är den mest troliga trafiklösning år 
2040 och inte den som redovisas i utredningen. Trafikverket anser dock 
att det är bra att utredningen genomlyser trafiksituationen 2040 med 
befintlig infart till Stärkan 1, om viadukten av någon anledning inte skulle 
rivas. 

Det ska tydligt framgå vilken indata och ÅDT på väg 11 och 1561 som 
har använts samt dess trafikuppräkningstal för prognosåret 2040. Vad 
utredningen ska säkerställa är om det behövs åtgärder i den statliga och 
kommunala infrastrukturen till följd av exploateringen. Att titta på 
maxtimmen är därmed relevant och Trafikverket kan inte se att detta 
redovisas i utredningen. Det är även viktigt att beakta att när viadukten 
är riven kommer Skåneexpressen kommer att trafikera väg 1561. Bussens 
framkomlighet är av hög prioritet och eventuell köbildning ute på vägen 
måste utredas utifrån kollektivtrafikens framkomlighetskrav. 

Behov av åtgärder på det statliga vägnätet och dess anslutningar till följd 
av exploateringen ska bekostas av kommunen/exploatören. Innan 
planen föres till antagande måste ett finansierings- och 
genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Trafikverket. Av 
avtalet ska ansvarsgränser avseende ägande, drift och underhåll klargöras. 
Åtgärderna ska finansieras av kommunen/exploatören.  

Buller och bullerskydd 

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 (bullerskydd) ska 
bekostas av kommunen och/eller exploatören.  Detaljplanen föreslår ett 
bullerplank i väster, ut mot väg 11. Detta bullerplank får inte skymma 
sikten för utfarterna till väg 11 från planområdet och från 
Skräddaregatan. Fem meter in från Skräddaregatan ska det säkerställas fri 
sikt på 80 meter åt vardera håll. Trafikverket gör bedömningen att 
siktkravet klaras på Skräddaregatans anslutning till väg 11.  

Tre meter in från planområdets utfart till väg 11 ska det säkerställas fri 
sikt åt vardera håll på 80 meter. Detta krav ser inte ut att uppfyllas och 
justeringar i bullerplankets läge måste göras. Att siktkraven vid 
anslutningarna klaras ska redovisas i planbeskrivningen och säkerställas 
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på plankartan. Om bullerskyddets läge justeras bör även 
bullerutredningen uppdateras. 

Skyltar 

Enligt planbeskrivningen kommer ett antal pyloner, fristående skyltar, att 
placeras inom området. Skyltarna får inte placeras så att de riskerar att 
falla in i vägområdet eller över järnvägsanläggningen. Enligt 
Trafikverkets riktlinjer ska skyltar placeras minst 1,5 gånger objektets 
höjd i förhållande till den statliga infrastrukturen, dvs minst 15 meter. 
Detta ska säkerställas på plankartan. Då väg 11 inom kort ska förläggas i 
plan gör undertecknad bedömningen att skylten kan placeras minst 15 
meter från planområdets gräns i söder. Det ska även säkerställas att 
skylten inte placeras närmare än 15 meter från spårmitt på spår 6. 

Alla skyltar som riktar sig mot väg 11 ska utformas på ett sådant sätt att 
de inte har en negativ inverkan på trafiksäkerheten. Trafikverket vill 
därför bli hörda i bygglovsskedet för att säkerställa att placering och 
utformning inte påverkar trafiksäkerheten och att de uppfyller kraven i 2 
kap. 9§ PBL. Detta bör framgå av planbeskrivningen och med fördel 
även på plankartan. 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska hanteras inom egen fastighet och får inte 
anordnas så att vatten rinner in på Trafikverkets fastighet. 

Övrigt 

En telemast får uppföras inom planområdet. För master med en högre 
höjd av 20 meter ska placeringen samrådas med Trafikverket då den kan 
störa järnvägens kommunikationsanläggning. Trafikverket har dock gjort 
bedömningen att en mast till en höjd av max 25 meter är möjlig inom 
planområdet. På liknande sätt som pylonskyltar får ingen ny mast 
placeras närmare statlig infrastruktur än 1,5 gånger sin totalhöjd. Detta 
ska säkerställas på plankartan.  

Skisserna i planbeskrivningen, på bland annat sidan 32, redovisar ett 
hållplatsläge för kollektivtrafiken ute på väg 11 där viadukten är kvar. 
Trafikverket vill påtala att detta scenario inte är aktuellt. Hållplatserna för 
Skåneexpressen kommer att flytta ut i samband med att viadukten rivs. 
Denna typ av illustrationer kan förvilla de som läser planbeskrivningen 
och skapa en skev bild av framtida planering. 

Sid 18. Trafikverket har ett behov av ett uppställningsspår på 250 meter 
norr om den nya plankorsningen, inte växeln. 

Kommentar:  
Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen gällande nya uppgifter om 
avsiktsförklaring och rivning av viadukt samt revidering av riksintressena.  

Kommunen bedömer det inte nödvändigt att avvakta framtagandet av 
denna detaljplan i väntan på att kunna samordna med en vägplan för 
väg 11. Detaljplanen förhindrar inte och är istället anpassad för att 
möjliggöra en ny infart till handelsområdet från Gladanleden öster om 
spårområdet. Kommunen instämmer i att befintlig infart bör stängas 
om ny infart till handelsområdet kan anordnas. I exploateringsavtal 
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mellan kommunen och exploatören görs en avsiktsförklaring att 
parterna ska verka för att befintlig infart stängs och att ny infart ny 
infart öppnas direkt från Gladanleden. 

I plankartan har byggrätten minskats inom Stärkan 1 för att säkerställa en 
byggnadsfri zon till en bredd av 12 meter från plangräns i söder. 

I planbeskrivningen förtydligas att byggrätten i liten skala inkräktar på 
riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men att Trafikverket också i 
detta fall gjort bedömningen att Trafikverkets generella ställningstagande att 
ingen bebyggelse får ske närmare än 30 meter från närmsta spårmitt kan 
frångås något och därmed inte har några synpunkter på byggnaders placering i 
förhållande till järnvägsanläggningen. Detaljplanens genomförande bedöms 
därför inte försvåra en eventuell tillkomst av Simrishamnsbanan. 

Trafikutredningen har reviderats genom att fokusera på detaljplaneområdet 
fullt utbyggt och prognosår 2040 inkluderande en bedömning kring parkering 
utifrån Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Utredningen studerar även 
scenariot av riven viadukt och ny infart till handelsområdets parkering. I 
dialog med Trafikverket har denna utredning bedömts tillräcklig. 
Trafikutredningen har dessutom reviderats gällande behov av parkeringsplatser 
för kommande exploatering. Planbeskrivningen har reviderats gällande gång- 
och cykelvägar samt parkering med förtydligande av betydelsen av 
cykelparkering och cykelvägar inom handelsområdet. 

För att förhindra spårspring över järnvägsfastigheten från parkeringen 
kompletteras plankartan med planbestämmelse om att stängsel eller annan 
avgränsning måste uppföras längs fastighetsgräns på handelsområdets 
parkeringsplats. 

Planbestämmelse reglerande bullerskydd har ändrats i plankartan för att 
förtydliga att bullerskydd inte krävs längs väg 11 och vilket påvisar att 
siktkraven är säkerställda.  

Planbestämmelse om att få uppföra 10 meter höga pylonskyltar har flyttats till 
ett avstånd av 15 meter från plangräns och riksväg 11 i söder samt 15 meter 
från spårmitt i öster inom fastigheten Stärkan 1. 

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att dagvatten ska hanteras 
inom egna fastigheten och inte får rinna in på angränsande fastighet som 
järnvägsområdet. 

Telemastens högsta höjd har säkerställts i plankartan. 

Bussarna har tagits bort i skisserna. 

Texten om uppställningsspåret har redigerats. 

4. Region Skåne 

Region Skåne ser positivt på att inkomna synpunkter har tagits i 
beaktande och att planförslaget har reviderats i granskningsversionen. I 
samrådet lyfte Region Skåne potentialen i att ta ett större grepp kring 
utformning för att stötta ett hållbart resande. Region Skåne gärna ser att 
planförslaget förtydligas med möjligheten att ta sig in till området med 
cykel utan att behöva använda bilgatorna samt möjligheterna till 
cykelparkering. 
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Vidare vill Region Skåne lyfta att det på en del av de framtida skisserna 
framgår att det finns hållplatser längs väg 11 i anslutning till korsningen 
även utan att viadukten är riven. Detta är inget som Region Skåne i 
dagsläget har kännedom om och är inte förenligt med verkligheten. 

Region Skåne är positiva till att planförslaget föreslår att kompensation 
sker för de naturvärden och habitat som försvinner i planförslaget. 
Region Skåne vill samtidigt lyfta betydelsen av grönska i staden och att 
andelen grönyta i städerna och tätorterna krymper på många platser. I 
antagandehandling till Regionplan för Skåne 2022–2040 framgår vikten 
av att utveckla tätorternas grönstruktur och att skapa förutsättningar för 
välfungerande ekosystem och stärka den biologiska mångfalden.  

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av 
regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2021-
09-23 § 94. 

Kommentar:  
Kommunen har kompletterar planbeskrivningen och illustrationskartan 
gällande möjligheten att ta sig in i handelsområdet med cykel samt möjlighet 
till cykelparkering.  

Bussarna har tagits bort i skisserna. 

I planbeskrivningen har förtydligats om betydelsen av grönstrukturen. 

5. Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Markföroreningar 

Startbesked för byggnad eller parkering får inte ges innan marksanering 
genomförts och godkänts av Ystad-Österlenregionens miljöförbund. 

Buller 

De åtgärder och lösningar som föreslås i planen vad gäller trafikbuller 
samt övrigt buller är enligt miljöförbundet tillfredsställande. Följande 
vägledningar och förordningar för buller ska följas: Naturvårdsverkets 
rapport 6538 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
infrastrukturproposition 1996/97:53 samt förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Dagvatten 

Välabäcken är idag kraftigt påverkad av industrier och trafik med 
tillhörande dagvattenytor i området. 

Gröna tak, dagvattenytor och magasin inom planområdet bör ha en 
långsiktig underhållsplan. Detta för att kvalitén på vattnet i Välabäcken ej 
ska försämras. 

Energi 

Takytor och andra lämpliga ytor bör inte utformas så att framtida 
anläggande av solceller försvåras. 

Planen bör även kompletteras med information om placering av 
laddstolpar för elbilar. 
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Kommentar:  
Kommunen instämmer i yttrandet. Kommunen ställer sig positiv till 
laddstolpar på parkeringen, men då det inte är möjligt att kräva detta i 
detaljplan så bedöms det inte heller lämpligt att peka ut placering. 

6. Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden har inget att invända. 

Kommentar:  

Ingen kommentar 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

Den föreslagna detaljplanen har inkluderat olika funktioner i 
samhällsbyggnadsverksamheten under framtagandet av planen. 
Förvaltningen vill dock poängtera att det finns behov för 
samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med beslut om en 
trafikändring. Ur en miljö- och trafiksäkerhetsaspekt är det viktigt att 
stänga av Norregatan när detaljplanen för Bo Ohlsson vinner laga kraft. 

Detta beskrivs i trafikutredningen för nämnda detaljplan. Korsningen lite 
söder om den aktuella punkten ligger i korsningen mellan riksväg 
11/Norregatan som är en olycksdrabbad korsning och en sådan åtgärd 
kommer att öka säkerheten i denna korsning. När Bo Ohlsson ändrar sin 
infart till Hannelundsgatan kommer aktuell sträcka belastas ytterligare 
om den inte stängs av. 

Konsekvensen av detta kommer troligtvis att leda till blandade reaktioner 
bland allmänheten. 

Kommentar:  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen instämmer att gatan mellan 
Norregatan och Sälshögsvägen måste stängas när detaljplanen vinner 
laga kraft. 

8. Österlen VA 

Österlen VAs synpunkter på granskningshandlingar för Stärkan 1 och 
Slakteriet 11 mfl: 

Sid 29 Teknisk försörjning dagvatten: Kommentar kring förstoring av 
dagvattendammen. Det är lämpligt att se över behovet av förstoring av 
dammen både ur perspektivet att området som avvattnas till dammen 
kan sedan anläggandet ha ökat i hårdgöringsgrad samt att förutsättningar 
som tex dimensionerande regn och återkomsttid kan behöva justeras. 
Ytterligare faktor som är avgörande är funktion och omfattning av den 
interna dagvattenhanteringen och fördröjningen inom planområdets 
kvartersmark, inom handelsområde och parkering, och om den kommer 
att räcka till och inte öka dagvattenflödet som avleds mot det allmänna 
dagvattensystemet inkl. dagvattendammen. Swecos dagvattenutredning 
för dagvattensystemet uppströms och nerströms planområdet från 2020-
05-04  visar att dagvattensystemet inte klarar ett dimensionerande regn 
med 10 års återkomsttid. En uppdimensionering av dagvattendammen 
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skulle eventuellt kunna hjälpa till att förbättra situationen men troligtvis 
behövs ytterligare åtgärder i dagvattensystemet.  

Sid 43 Teknisk försörjning, vatten och avlopp: Ev lägg till att befintlig 
spillvattenledning måste rivas/ tas ur drift när den nya 
spillvattenledningen är anlagd och ansluten till befintligt 
spillvattensystem.  

Sid 43 Teknisk försörjning, dagvatten: Inget att tillägga. 

Sid 45 Översvämningsrisk: Kommentar kring översvämning. 
Skylfallsaspekten har inte utretts fullt ut i planprocessen. 
Dagvattenutredningen av Dämningsverket visar på ytliga rinnvägar.  
Återstår att se om länsstyrelsen har synpunkter eller om komplettering 
krävs. Kan ju vara så att en uppdimensionering av dagvattendammen kan 
behövas för att hjälpa till vid skyfallshantering även om 
dagvattendammen inte kan ses som enskild lösning för skyfallshantering.  
Det är snarare höjdsättning av planområdet som får vara en stor del av 
skyfallshanteringen så att omkringliggande fastigheter inte tar skada. 
Skyfallhantering är en samhällsplaneringsfråga och inte en VA-fråga. 

Sid 57-58 Miljökvalitetsnormer för vatten: Inget att tillägga 

Sid 65 Fastighetsrättsliga frågor, ledningar: Kommentar: Jag vågar inte 
uttala mig om detta täcker in alla ledningsrätter och servitut för allmänna 
VA-ledningar. Men alla allmänna VA-ledningar måste skyddas i samband 
med planens genomförande.  

Sid 67 Ekonomiska frågor: Kommentar: Kostnader för flytt av ledningar 
av ledningar, vilket antas omfatta kostnader för omläggning av 
spillvattenledning och kostnader för rivning av bef spillvattenledning, tas 
upp i texten.  Men det är kanske ändå bra att förtydliga att 
rivningen/urdrifttaggandet av bef spillvattenledning läggs på 
exploatören. Dagvattenåtgärder läggs på exploatören dvs 
fördröjningsinsatser motsvarande 260kbm enligt dagvattenutredningen 
men vilka skyfallsåtgärder är det som läggs på exploatören? 

Kommentar:  
Kommunen avser teckna exploateringsavtal med krav på 
fördröjningsåtgärder av dagvatten i form av exempelvis magasin och 
höjdsättning. Att höjdsätta parkeringen så att delar av den kan 
översvämmas vid skyfall ska minimera översvämningsrisken vid 
skyfall. Kommunen instämmer att även behovet av förstoring av 
dagvattendammen och andra åtgärder för att fördröja dagvatten kring 
dammen. 

Text om spillvattenledningen och att borttagandet av befintlig ledning 
bekostas av exploatören har kompletterats i planbeskrivningen. 

Utifrån tidigare erhållit underlag av ledningars placering så har alla 
allmänna VA-ledningar skyddats med u-område i plankartan. 

Exploateringsavtal ställer krav på att exploatören anlägger 
fördröjningsmagasin, men även att delar av parkeringen höjdssätts så 
att området vid skyfall tillåts översvämmas. Dessutom bekostar 
exploatören del av allmän platsmark där marken kring 
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dagvattendammen ska höjdsättas för att också kunna ta hand 
ytterligare vatten vid skyfall. 

9. Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF 

Verksamhet: 

Verksamheten är acceptabel ur risksynpunkt. 

Brandvatten: 

Brandvatten bör finnas tillgängligt i området enligt VAV-norm P114. 
Detta avser såväl avstånd till brandpost som kapacitet. 

Tillgänglighet: 

Tillfartsvägar bör utformas så att avståndet är högst 50 meter från 
uppställningsplats av tunga fordon till byggnad. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med informationstext gällande brandvatten 
Föreslagna gator i illustrationskartan uppfyller krav om tillgänglighet, men är 
plankartan reglerar inte gator. Utformning och tillgänglighetskrav behandlas 
inom bygglovsprocessen.  

10. E.ON Energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende och har följande synpunkter. 

Plankartan ska säkra att minsta avståndet mellan E1-området och 
brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag (även innefattande 
bullerskydd) ska vara 5 meter. Bullerskyddet får inte utformas så att det 
utgör ett hinder för åtkomst till E1-områdena för transformatorstation, 
inte heller utgöra ett hinder för markförlagda kablar och åtkomst till 
dessa. 

E.ON noterar utlagt b3-område (”Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller 
sten”) vid vårat E1-område i planens östra del. Våra 
transformatorstationer är prefabricerade och kommuner kan därför inte 
bestämma utformningen av våra tekniska anläggningar i form av 
fasadtyp. Ansvaret ligger hos E.ON att kunna dimensionera dessa så att 
vi kan uppfylla det funktionskravet som behövs. Dagens 
transformatorstationen som vi har enligt upphandling är av betong 
och/eller plåt samt utomhusbetjänta. Däremot kan stationen beställas i 
olika färger, vilket görs senare i ett bygglovsskede. Med det sagt, yrkar 
E.ON på att bestämmelse ”b3- Fasad ska ha inslag av tegel, puts eller 
sten”  tas bort från plankartan.  

Kommentar:  
För att säkerställa 5 meter från fastighetsgränsen där bullerskydd planeras 
minskas byggrätten för transformatorstationen genom att prickmarken utökas. 
För att inte förhindra åtkomst till transformatorstationen kan bullerskyddad 
grind uppföras. 

Kommunen har tagit bort planbestämmelse b3 inom användningen E1. 
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11. HB L-H Månsson, Slakteriet 49 

Har samma synpunkter som förra yttrandet bl.a. Stäng "chikanen" 
mellan Norregatan och Sälshögvägen.  

Gång och cykelbanan mellan Slakterigatan och Eriksgatan inte öppnas 
upp för motortrafik. 

Kommentar:  
Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Kommunen avser inte att öppna för motortrafik på befintliga gång- 
och cykelväg mellan Slakterigatan och Eriksgatan. Synpunkterna har 
vidarebefordrats till enheten Teknik- och service inom 
Samhällsbyggnadsverksamheten. 

12. Privatperson 1, Slakteriet 21 

Jag deltog i mötet 6/4 angående detaljplan för Bo Ohlssons utbyggnad 
och tillhörande parkering. 

Jag vill här framföra vikten av att eftersom det är central mark, att man 
genomför sin plan på ett estetiskt tilltalande sätt och inte hägnar in med 
tråkiga staket, som dagens inhägnad.  

Jag ser fram emot att man löser detta på ett för kommuninnevånarnas 
bästa sätt med moderna bommar och planteringar i parkeringsraderna så 
att buskörning inte är möjlig och att det blir estetiskt tilltalande både 
gällande byggnader och parkering.  

Vad gäller både damm och naturområden ställer jag mig helt bakom den 
planering som nu ligger.  

Vi hade ett svanpar i dammen i december och jag hoppas att de vill 
återkomma. 

Kommentar:  
Kommunen instämmer i synpunkterna kring betydelsen av en tilltalande 
utformning av såväl byggnader som parkering. Kommunen avser givetvis att 
utforma allmän platsmark, natur, för att gynna för biologisk mångfald. 
Utformning av eventuellt stängsel kan inte regleras i detaljplan utan hanteras 
inom bygglovsprocessen. 

13. Privatperson 2, Antilopen 30 

Jag är helt beroende av denna platsen för min verksamhet. Jag har 
trafikskola och jag använder området som övningsområde för moped 
och mc utbildning. Om det är så att ni tänker att utfarten ska gå via 
Hannelundsvägen kan jag ej fortsätta med detta. Jag kräver iså fall ett 
annat område som kommunen upplåter till mej, som motsvarar där jag är 
nu. Om inte detta sker, kommer jag att behöva avveckla min verksamhet. 

Kommentar:   
Kommunen ser vikten av din verksamhet och möjligheten till övningskörning, 
men platsen som kommunen tolkar att ni använder ligger inom privat fastighet 
och är inte en fråga för kommunen. Övningskörning är i övrigt möjlig på alla 
kommunala och statliga gator och vägar. 
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14. Privatperson 3 & 4, Slakteriet 22 

Tack för ett väl genomfört informationsmöte i parken angående de 
framtida byggplanerna på fd. slakteriområdet. 

Vi har bara en synpunkt angående detta och den delar vi med alla som 
bor på Eriksgatan, Slakterigatan samt den del av Norregatan som är 
berörd, vi önskar att ckikanen som förbinder Norregatan med 
Sälshögsvägen stängs av och att det tydligt skyltas i korset att det är en 
återvändsgata. 

Jag vill passa på att komma med en synpunkt vad gäller ombyggnaden av 
Gladanleden, vi bor ut mot bron, det hade varit fantastiskt bra om det 
kunde sättas upp någon form av bullerplank när det skall byggas om för 
cykelbana mm. 

Trafiken har ökat enormt sedan vi köpte detta huset 1995 och vi störs en 
hel del av trafiken när vi är i trädgården. 

Kommentar:  
Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Gladanleden är en statlig väg och Trafikverket ansvarar för 
ombyggnationen. Synpunkter om eventuella bulleråtgärder ber vi er därför delge 
Trafikverket. 

15. Privatperson 5 och 6, Skräddaren 2 

Synpunkter fortfarande aktuella från yttrandeblanketten den 2020-03-03. 

Dessutom under rubriken ”Utbyggnad” och det sista stycket angående 
ventilations och andra bulleralstrande anläggningar, så ska de vändas bort 
från bostäder. Detta togs inte hänsyn till då Bo Ohlsson satte dit en 
ventilation på kortsidan på deras befintliga sista byggnad som är utmed 
Skräddaregatan. Den hörs dag som natt med ett dovt ljud som hörs in i 
villan. Med tanke på att nästan hälften av villaägarna här har nattarbete är 
det något som bör åtgärdas! Detta hörs tom enda bort till 
Norreplansgatan-Cirkelgatan har meddelats mig. 

Kommentar:  

Era synpunkter i ert kompletterande samrådsyttrande daterat 2020-
03-03 om uppgifter att sandödla observerats i området har beaktats. 
Med anledning av ert yttrande genomfördes en fördjupad artinventering 
genomfört av kompetent konsult vid tidpunkter då sandödlan var synlig 
på närbelägna platser. Ingen sandödla hittades i området. 

Gällande detta yttrande så har planbestämmelse m2 som syfte att just 
säkerställa att framtida anläggningar inte alstrar buller som 
överskrider riktvärdena. Synpunkterna om befintliga anläggningar har 
skickats vidare till Bygglovsenheten inom 
Samhällsbyggnadsverksamheten.  

16. Privatperson 7 och 8, Torsken 41 

Stäng "chikanen" mot Sälshögsvägen innan planändring redan idag är det 
kaos när lastbilar försöker snirkla sig igenom eller för den delen när dom 
ska försöka backa och man har trafik både från söder och norrifrån HÄR 
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kommer det att hända en olycka om inget görs snarast många barn i 
området och lastbilar som kör/backar på trottoaren, helt sönderkörd på 
vissa ställen se T-kors Eriksgatan och Norregatan. Trafiken har redan 
ökat och kommer bara till att öka ännu mer genom ex byggtrafik,  
verksamheter på industriområdet (Österlenhem, hemtjänst, tvätteri) 

Tillse att det förblir endast gång och cykelväg mellan Slakterigatan och 
Eriksgatan och så att denna ej öppnas upp för motortrafik. 

Kommentar:  

Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Mellan Slakterigatan och Eriksgatan är det i gällande detaljplan 
planlagt för gata och då det ligger utom planområdet för denna detaljplan är 
det inget som kan regleras. Synpunkterna har vidarebefordrats till enheten 
Teknik- och service inom Samhällsbyggnadsverksamheten.  

17. Privatperson 11 och 12, Slakteriet 41 

Trafiksituationen i korsningarna Gladanleden/Malmövägen, 
Gladanleden/Norregatan, Gladanleden/Adelgatan, Gladanleden/väg 
1561 är redan idag överbelastade vid ett antal tidpunkter under dygnet. 
Lägg där till att ALL utfart från Bo Olssons som ska västerut, kommer 
att skapa trafikstockningar i dessa korsningar. 

Som vi påpekat flertalet gånger till Samhällsbyggnadsverksamheten, så är 
Norregatan (norr om Gladanleden) starkt trafikerad och med tanke på 
att det bor många barnfamiljer i området är det bara en tidsfråga innan 
det sker en olycka. Den måste därför stängas av innan en olycka 
inträffar!! 

Bo Olssons tilltänkta parkering kommer att bli Tomelillas största med 
hela 635 p-platser (den kommer ej vara låst, som den nuvarande 
parkeringen är) varpå den kommer att dra till sig både det ena och andra, 
såsom bilburna ungdomar som har träffar, bilrace mm. Den olåsta 
parkeringen kommer även användas av husbilar/husvagnar för 
övernattning. Förslagsvis borde Ni därför kräva låsbara grindar på in- 
och utfarten från Bo Olsson. 

Avslutningsvis anser vi även att de naturområden som ska anläggas runt 
Bo Olsson måste skötas till viss del samt vara tillgängliga för 
allmänheten. 

Kommentar:  

Trafikutredningen gör bedömningen att genomförandet av detaljplanen 
och de nya trafikförhållandena inte medföra ett behov av åtgärder på 
anslutande vägnät i närtid. I korsningen Väg 11/Väg 1561 finns 
risk för en negativ påverkan framåt år 2040 då det på väg 1561 från 
norr beräknas bli mindre god framkomlighet och påtaglig risk för 
köbildning. Men då det finns en avsiktsförklaring mellan 
Trafikverket, Region Skåne och Tomelilla kommun om att riva 
viadukten, som preliminärt beräknas ske 2027, möjliggörs ny in- och 
utfart till handelsområdet direkt från Gladanleden. En ny infart skulle 
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resultera i bättre trafikförhållande därför är det inte lämpligt att i 
närtid att vidta åtgärder. 

Kommunen kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen 
när detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. 

Synpunkterna har vidarebefordrats till enheten Teknik- och service 
(”Gata/park”) inom Samhällsbyggnadsverksamheten. 

Bo Ohlsson har aviserat att man inte vill hägna in hela parkeringen för 
undvika att hela området kommer bli en barriär. Om det i framtiden finns 
anledning till att hägna in området så är det inget som detaljplanen förhindrar. 

All mark som planläggs som allmän platsmark, natur kommer var tillgänglig 
för allmänheten. Kommunen ser med fördel även att framtida grönytor inom 
kvartersmark kan vara tillgänglig för allmänheten. Därför förespråkas heller 
inte att kvartersmarken hägnas in där det är tänkt att ha grönytor. 

18. Privatperson 13 och 14, Björken 18 

Bilaga 1, wordskrivelse 

Bilaga 2, YA artikel 

Bilaga 3, mail Trafikverket 

Bilaga 4, mail Länsstyrelsen 

Bilaga 5, synpunkter (remissvar med yttrande) 

Allmän orientering 

Undertecknad har följande kommentarer – lika tidigare inskickade förra 
remissrundan. 

Undertecknad har sedan slutet på 1990 talet förespråkat expansion utav 
tätorten mot väst och syd, axeln Benestad-Tryde-Everödskorsen, så att 
en förbifartväg runt tätorten blir naturlig. Givetvis bör man undvika god 
jordbruksmark i möjligast mån. Det är roligt att se att en viss utväxling 
skett de senaste åren; främst via villabebyggelse. 

De flesta tätorter i Sverige har haft genomfartsleder/riksvägar genom 
tätorten. Utvecklingen har gjort att man dragit runt trafiken runt 
tätorterna, så ett jämnare flöde sker och även så att pendlandets tider har 
gått kraftigt ner genom förbifarter, vilket även miljö, ekonomi och 
utveckling tjänat på. 

Tomelilla har tyvärr från Benestad-Byagården-”Taxikorset” till avfarten 
Gladanleden/Kristianstad-Everödsvägen (väg 1561) fortfarande idag 
tung lastbilstrafik - som ökat genom åren (främst från ”Taxikorset” och 
österut). 

Jag har sett många kommuner analysera trafikhubbar runt tätorterna i sitt 
långsiktiga tänk. Genom sådana (t ex rondeller), så uppkommer naturlig 
tillväxt och handels/industritillväxt. Närmast har vi sett Simrishamn, 
Ystad, Sjöbo och Skurup genomföra detta. Härmed har man skapat nya 
arbetstillfällen och orternas attraktion som handelsort har ökat.  
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Följer jag HUI (Handelns Utredningsinstitut), så ser jag att Tomelilla 
varit en tätort man åkt in och handlat i än att ortsbefolkning åkt ut och 
handlat (positiv handelseffekt). Då vi stått stilla i förbifart-utvecklingen 
har tyvärr Tomelilla fått en negativ handelseffekt. På lång sikt blir 
handelsnäringen förlorare på detta sätt, även om någon enstaka kan på 
kort sikt få konkurrens av nyetablerade företag. På lång sikt blir det win-
win för alla plus att genom Tomelillas fria parkering inom tätorten så 
bevaras en god tillgänglighet. 

I ärendet hanteras boende som störs av utfart mot Malmövägen. Vi 
kräver att man ej flyttar problemet till utfart mot Gladanleden, dvs att 
man från dag ett - när Bo Ohlssons parkering får utfart mot 
Hannelundsgatan - får en stängning mellan Sälshögsvägen och 
Norregatan. 

Ärendet hanterar ett stort företag i Tomelilla som helt rätt bör få 
möjlighet att utvecklas. Agerar kommunen korrekt borde man t ex på 
Everöds/Kristianstadsvägen ha fyrfilig väg för att underlätta för trafik till 
och från Hannelundsvägen plus en stor rondell vid mötet mot 
Gladanleden.  Undertecknad anser man bör med förbifarttänket också 
anlägga rondeller vid Benestads- och Everödskorsen. Därmed blir det 
flyt på den trafik som ej skall in i tätorten och därmed gagnas handeln av 
bättre tillgänglighet åt dem som verkligen skall handla (främst 
sommartid).  

Tyvärr har jag på flera möten och även i t ex YA artikel (Bilaga 2) möts 
av direkta felaktigheter från kommunen jämfört med planer och regler 
från Trafikverket och Länsstyrelsen (i YA 1/6 2020 kunde man ta del av 
åsikter från Trafikverket som ej fanns med källhänvisning som talade 
emot bilaga 3+4). Problem med halt väglag vid Skanstull är väl inget 
problem om förbifartstanken följs, osv. 

Ett tag fanns tankar om busshållplatser på Scanbron. Om denna rivs eller 
inte tar jag ej ställning till och det påverkar ej andemeningen med inlagan. 
Jag förutsätter då det är en riksväg att ev rivning bekostas till 0% av 
kommunen. På ett möte fanns åsikt om att tung trafik skulle gå genom 
tätorten, väg 11. Min bestämda uppfattning var att myndigheter 
rekommenderat farligt gods – och tung trafik – att köra 
Kristianstad/Everödsleden. Bl a sade Kommunalrådet att bron vid 
Everöd ej kunde bära tung trafik, vilket både Trafikverket och 
Länsstyrelsen sa var ett felaktigt påstående, se t ex bilaga 3 och 4. Bron 
har bärighetsklass BK1 och kommer uppgraderas till BK4, dvs trafik upp 
till 74 ton. 

Därför blev jag då ytterligare förvånad för något år sedan när jag hörde 
att Tomelillas största näringslivssatsning var att riva Scanstull-bron och 
att ett expanderande Österlenmejeri skulle få bättre flyt i lastbilstrafiken 
till ”Taxikorset” (det kan ej vara rimligt leda in lastbilstrafik i tätorten och 
även se detta som den största näringslivssatsning vi gör).  Jag tror 
Österlenmejeriets chaufförer blir gladare av en förbifartväg som genar 
mot Tryde rondellen, utan att köra fram till ”Taxikorset”. 

Tyvärr dundrar ofta stora Sysav lastbilar och andra över Skanstull idag 
och följer därmed Kommunalrådets framtidstankar som går i stick och 
stäv med länsstyrelse och Trafikverk. 
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Förlag för detaljplan som bör gå i takt med stor trafikplanering med 
Länsstyrelsen/Trafikverket och kommunen som helhet 

På- och avfarter till Bo Ohlsson bör dimensioneras så de kommer ut på 
förbifartsleder, så att trafik till och från Tomelilla flyter miljö- och 
ekonomiskt riktigt tänkt. Det är ej klokt att igångsätta planen utan 
helhetstänk med påfarter (t ex kan köbildning av bilar ske utanför 
industrier som behöver in- och utfartstrafik hyfsat fri). 

Kommunen bör stänga av alla motortrafik där Norregatan övergår till 
Sälshögsvägen från dag ett då utfarten från Bo Ohlsson parkeringen 
startar. 

Genom detta så kommer superbuss enklare ta sig till och från 
resecentrum i Tomelilla.  

Genom detta så kommer ungdomar som tar sig från Tomelilla tätort till 
Sport- och simhall, slippa ta sig över/under en kraftigt trafikerad väg 11 
– trafiken bör reduceras till en början av en förbifartväg. 

Kommentar:  
Synpunkter som inte berör planområdet behandlas inte i planen. Kommunen 
kommer stänga av gatan mellan Norregatan och Sälshögsvägen när 
detaljplanen vinner laga kraft. Möjlighet för gång och cykeltrafik kommer 
kvarstå. Synpunkter om gator, trafik och förslag på ny sträckning för riksväg 
11 har vidarebefordrats till enheten Teknik och service inom 
Samhällsbyggnad.  

Förändringar efter granskning  
Planförslagets syfte har sedan granskning inte förändrats, men små 
korrigeringar och kompletteringar har gjorts. 

Plankarta 
Plankartan har korrigerats genom att: 

• Byggrätten inom Stärkan 1 har minskats för att säkerställa 
avstånd till riksvägen. 

• Egenskapsgränser för bullerskydd har ändrats i plankartan för att 
förtydliga att bullerskydd inte krävs längs väg 11 

• Möjlighet att uppföra pylonskylt har flyttats för att säkerställa 
avstånd till riksväg och järnväg 

• Ny planbestämmelse har lagts till reglerande stängsel eller annan 
avskärmning för att minimera spårspring från parkering. 

• Höjden för telemast och tillhörande anläggning har begränsats. 
• Byggrätten har minskats och u-område med prickmark har 

utökats inom det västra användningsområdet E1 för 
transformatorstation för att säkerställa skyddsavstånd 

• För transformatorstationen i öst har krav på material tagits bort 

Illustrationskarta 
Illustrationskartan har kompletterats genom att möjliga 
kundvagnsgarage, cykelvägar och cykelparkeringar har illustrerats.  
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Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har kompletterats med: 

• Uppdatering av text om trafik baserat på reviderad 
trafikutredning samt information att Norregatan och 
Sälshögsvägen kommer stängas av när planen vinner laga kraft 

• Nya uppgifter om avsiktsförklaring och rivning av viadukt samt 
revidering av riksintressena. 

• Förtydligande om parkering, cykelvägar och cykelparkering 
• Förtydligande att byggrätten i liten skala inkräktar på 

riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan 
• Förtydligande om att dagvatten ska hanteras inom egna 

fastigheten  
• Förtydligande om spillvattenledningen inom Stärkan 1 
• Komplettering kring brandvatten 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Behovsbedömning av miljöbedömning 
Antagandehandling 
Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. 
Gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet  
Tomelilla kommun, Skåne län 
 

 
Planområdet är beläget i centrala Tomelilla norr om stationsområdet 
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Behovsbedömning 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 11 § miljöbalken ska 
kommunen göra en miljöbedömning för alla detaljplaner och program 
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För planer och 
program som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Behovsbedömning är den 
analys som kommunen gör för att ta ställning till om en MKB behöver 
göras för en plan/ett program eller inte. 

Bedömning av detaljplanens miljöpåverkan 

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

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

Planens tänkbara effekter 
Planen möjliggör en stor utbyggnad i ett centralt läge i Tomelilla. 
Byggnaderna kommer att ligga nära genomfarten, stationen och 
busshållplatser. De kommer att vara ett blickfång för många. Det är 
angeläget att byggnaderna bearbetas så att de upplevs som flera volymer 
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och anpassas till traktens skala, byggnadstradition med tegel och puts 
samt att skyltningen underordnar sig byggnaderna. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär en ökad handel i området och 
därmed en ökad trafik. Genom en ny tillfart till området från 
Hannelundsgatan bedöms trafiken på Skräddaregatan minska och även 
belastningen i korsningen Malmövägen/Västerleden-Gladanleden (väg 
11). Nya lastzoner kan rätt utformat avskärmas så att de inte påverkar 
bostäderna i närheten negativt. Planen omfattar också ett 
tillgängliggörande av mark för rekreation i anslutning till befintlig 
dagvattendamm vilket förstärker det rekreativa stråket norrut mot Tryde. 
Detaljplanen tar hänsyn till framtida riksintresset för 
järnvägsförbindelser, Simrishamnsbanan. Byggrätten inkräktar i väldigt 
liten skala på riksintressekorridoren för Simrishamnsbanan, men 
Trafikverket har inte några synpunkter på byggnaders placering i 
förhållande till järnvägsanläggningen.  

Planförslaget kan ge flera positiva konsekvenser. Ett genomförande av 
planförslaget innebär en sanering av marken från markföroreningar och 
skydd av naturvärden. Planen omfattar också ett rivningsförbud av det 
gamla lokstallet som planläggs med en ny bred användning, vilket 
innebär ett säkerställande av kulturhistoriskt värdefull miljö. 

Enligt naturvärdesinventeringen är de arter som ingår i de högt 
värderade ekosystemen relativt lättrörliga och anpassade att flytta sig i ett 
landskap som ständigt förändras. Genom att som kompensationsåtgärd 
skapa liknande miljö på närliggande, platser skapas förutsättningar för 
det exploateringshotade ekosystemet att etablera sig i närområdet innan 
parkeringen byggs. Dessa värdefulla arter finns enligt inventeringen även 
i spårområdet. De flesta spåren kommer att rivas inom de närmaste åren 
men området ligger kvar. Rivning av spår skapar öppna sandytor med 
goda förutsättningar för de skyddade arterna att etablera sig. 

Fladdermössen kommer att påverkas vid en exploatering. Planförslaget 
har kompletterats med en beskrivning av gröna stråk som leder genom 
planområdet ut i landskapet och in i samhället. Dessa stråk är till stora 
delar trädbevuxna. Stora träd och ytor som inte är belysta gynnar 
fladdermössen. De stora träd som finns inom planområdet står i och 
kring Scanvillans trädgård och längs järnvägen. Träden bevaras inom 
allmän plats, Natur. Träd inom kvartersmark skyddas med bestämmelse 
om marklov även krävs för trädfällning samt att träd endast får fällas om 
de utgör en säkerhetsrisk. Dammen ligger i ett naturområde där 
kompletterande trädplantering ska utföras. Fladdermusholkar bör sättas 
upp i närområdet och belysningen begränsas. 

Planförslaget möjliggör dessutom en utveckling av befintlig grönstruktur 
genom planläggning av allmän plats som Natur, vilket tillgängliggör mark 
för rekreation i anslutning till befintlig dagvattendamm. Detta kan 
förstärka det rekreativa stråket norrut mot Tryde. Ett genomförande av 
planen stärker även möjligheterna till hållbara transporter genom att 
bidra till ett mer sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra 
Tomelilla. Planen bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla 
där en central plats kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka 
befintliga delar i norra Tomelilla. 
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Sammanvägd bedömning 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den 
påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i 
planbeskrivningen och har även sammanfattats ovan. 

Tomelilla kommun bedömer att genomförandet av detaljplanen inte 
innebär betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen och en MKB behöver därför inte upprättas gällande detaljplan 
för gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet. 

Medverkande tjänstepersoner 
 

Marcus Carlevåg 
Planarkitekt 

Henrik Lundblad 
Näringslivs- och exploateringschef 
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Checklista 
Checklistan nedan utgör ett arbetsunderlag för den sammanvägda bedömningen av om detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Naturvård & Friluftsliv 

Riksintresse för naturvården  x  

Natura 2000-område  x  

Naturreservat (även förslag till)  x  

Ekologiskt känsliga områden   x Kompensationsåtgärder föreslås för att 
minimera påverkan på rödlistade arter 
och arter skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. 

Strandskydd   x  

Friluftsliv  x  

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

Generellt biotopskydd  x  

Effekter på miljön 

Mark   x Förorenad mark ska saneras innan 
startbesked 

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

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

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

Djurliv   x En naturvärdesinventering är 
genomförd och föreslagna åtgärder och 
hänsyn är inarbetade i planförslaget. 
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 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

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

Hälsa & säkerhet 

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

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

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

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

Föroreningar, vatten  x Grundvattnet bedöms inte vara 
förorenat. Dagvatten infiltreras inte i 
områden som kan förorena 
grundvattnet. 

Risk och säkerhet   x  

Ljus och skarpt sken  x Planförslaget kan medföra att området 
blir mer upplyst än tidigare. 

286



 Dnr: Ks 2012/243 
 Antagandehandling 
 2022-11-07 
 

7 
 

 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

Strålning  x  

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

Krav på skyddsavstånd till 
befintliga verksamheter 

 x  

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

Vatten 

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

Våtmarker  x  

Grundvatten  x  

Ytvatten  x  

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

Hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning   x  

Naturresurser   x  

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

Mot- 
verkar 

Ingen 
ändring 

Kommentarer 

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

Frisk luft   x  

Bara naturlig försurning   x  

Giftfri miljö   x  

Skyddande ozonskikt   x  

Säker strålmiljö   x  

Ingen övergödning   x  

Levande sjöar och vattendrag   x  

Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

  x  

Grundvatten av god kvalitet   x  

Myllrande våtmarker   x  

Levande skogar   x  

Ett rikt odlingslandskap   x  

God bebyggd miljö   x Byggnadernas gestaltning ska tillföra 
platsen något positivt. 

 Påverkan Ingen 
eller liten 
påverkan 

Kommentarer 

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

Fornlämningar   x Fornlämningen inom planområdet är 
markerad på en asfalterad parkering och 
bedöms inte bli påverkade av 
planförslaget.  
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Nationella miljömål  Under- 
lättar 

Mot- 
verkar 

Ingen 
ändring 

Kommentarer 

Ett rikt växt- och djurliv   x Bevarande av värdefulla biotoper, 
trädvegetation och dammen 
tillsammans med kompensation-
såtgärder i och omkring 
planområdet. Gynnar de arter som 
skyddas av artskyddsförordningen. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Fn § 126 Dnr FN 2022/58 

Svar på återremiss gällande motion - 
Naturskola i Tomelilla kommun 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Familjenämnden har tidigare behandlat motion ”Naturskola i Tomelilla kommun”, 
handlingsid: Ks 2022.930 och föreslagit att denna ska anses besvarad, FN § 
102/2022. Motionen har återemitterats till familjenämnden med anledning ”av att 
Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dessa elever”, slutcitat. 

Kommunstyrelsens tolkning är inte i överenstämmelse med vad familjenämnden 
beskriver i sitt svar. Av familjenämndens svar framgår att ”Allt sedan tankarna om 
center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har möjligheten för övriga 
skolor att komma till Brösarp funnits med” vidare under Ekonomiska konsekvenser, 
”För att utnyttja, driva och sprida konceptet till flera skolor kommer det också att 
krävas utökade personella resurser.” 

Dessa två formuleringar från familjenämndens ursprungliga svar beskriver att 
satsningarna i Brösarp, påbörjade och pågående är menade att komma alla skolor i 
Tomelilla till gagn.  

Familjenämndens bedömning är att det som håller på att skapas i Brösarp, för 
Tomelilla skolor, mer än väl motsvarar de mervärde en naturskola skulle ge. 
Familjenämnden menar också att det är viktigt att vi håller kvar vid beslutade 
utvecklingsinitiativ och att hålla fokus på det som är påbörjat för att kunna få till 
reella kvalitetshöjningar och förflyttningar.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade  
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 126 forts. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Familjenämndens utbildningsutskotts förslag till 
familjenämnden 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fnuu § 41/2022, handlingsid: Fn 2022.2915. 

Ksau § 141/2022 Svar på motion - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Fn 
2022.2633. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

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

Fn § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Ksau § 141/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla  
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 Familjenämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
21 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 126 forts. 

elever i kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till 
naturskola. 

Fnuu § 41/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Skolchef Johan Holmqvist 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Ksau § 141 Dnr KS 2022/53 

Svar på motion - Naturskola i Tomelilla 
kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till familjenämnden 
med anledning av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla 
elever i kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till 
naturskola. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 maj 2022 (Ksau § 93/2022) 
att remittera motionen till förvaltningen för beredning och därefter till 
familjenämnden för yttrande.  
Kristin Skoog (S) har den 4 april 2022 lämnat in en motion med följande 
lydelse:  
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det visas inte minst av att allt fler barn 
och unga intresserar sig för miljö- och klimatfrågor. I Tomelilla kommun finns stora 
naturområden som på olika sätt skulle kunna användas i samband med undervisning. 
Däremot saknas en naturskola. Av skolans läroplan framgår att eleverna ska kunna 
koppla egna handlingar till effekter på miljön och klimatförändringarna. 

I Sverige finns det idag 90 naturskolor, två av dessa finns i Ystad och Simrishamn. Vi 
menar exempelvis att Fyledalen skulle kunna utgöra ett pedagogiskt bra område för 
en naturskola. Här finns vattendrag, våtmarker, ängs- och betesmark, skog av olika 
slag och ett gammalt tegelbruk. 

Socialdemokraterna i Tomelilla yrkar 

att  Tomelilla kommun tar initiativ till ett samarbete med 
Naturskoleföreningen och lokala naturföreningar för att starta en 
naturskola. 

Familjenämnden beslutade den 26 augusti 2022 (Fn § 102/2022) att anse 
motionen besvarad med nämndens yttrande enligt följande: 
 

Sedan ett antal år tillbaka arbetar Brösarps skola utifrån Ur och skurpedagogik (i 
samarbete med friluftsfrämjandet). Brösarps skola är den enda kommunala skolan i  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

landet som är en certifierad ” I Ur och skur skola”. 2018 planerades för ytterligare 
satsningar i linje med ”I Ur och Skur”, inriktning med miljö och natur som 
fokusområde och en projektplan för detta skrevs fram under 2018. De lokala 
förutsättningarna i Brösarp med en enastående natur direkt i anslutning till förskola 
och skola, aktiva och intresserade samarbetspartners i närområdet samt plattformen i 
form av medlemskap i ” I Ur och skurorganisationen” gör Brösarp till en mycket 
passande plats för satsningar gällande miljö och naturområden. Från det att 
projektplanen skrevs fram 2018 har investeringar gjorts av Tomelilla kommun för att 
förverkliga planen. Under 20/21 byggdes en paviljong för uteverksamheten 
(förskolan). Under 2022 investeras det i uteklassrum och odlingsbäddar. Slutligen så 
har familjenämnden framfört investeringsbehov gällande 2023 för ett växthus. När 
väl växthuset är på plats kommer samtliga investeringar som ingick i projektplanen 
från 2018 att vara på plats förutom ett utekök, vilket förhoppningsvis kommer att 
kunna finansieras i förlängningen. Det finns flera syften och mål med satsningen. 
Initialt när projektplanen togs fram handlade det till delar om att öka Brösarps 
attraktivitet för barnfamiljer samt att stärka samarbetet med externa lokala aktörer. 
Allt sedan tankarna om ett center för natur, miljö, odling och hållbarhet startade har 
möjligheten för övriga skolor att komma till Brösarp funnits med.  

Med ovanstående odlings-och naturcenter i Brösarp menar vi att det som kan ges i 
Brösarp framgent är av ett större mervärde än en naturskola. Utöver att förlägga 
undervisningen till naturområden (Brösarps backar och Vantalängan) kommer det 
ges tydliga och konkreta möjligheter för barnen/eleverna att se hur odling, hållbarhet 
och miljöhänsyn kan samverka.  

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringarna kopplade till uteklassrum, odlingsbäddar och växthus 
uppgår/kommer att uppgå till drygt en miljon kronor, vilket även innebär ökade 
driftskostnader framöver (kapitaltjänstkostnader). För att kunna utnyttja, driva och 
sprida konceptet till flera skolor kommer det också att krävas utökade personella 
resurser. 

Barnperspektivet 
En stimulerande lärmiljö med praktiska möjligheter till odling, undervisning ute och 
fördjupade kunskaper inom miljö och naturområdet är stimulerande och 
lustskapande för våra barn och elever. 

Miljöperspektivet 
Ett av projektets stora mål och syften hamnar inom ramen för att stärka kunskapen 
om hur vi på bästa sätt tar hand om vår miljö för kommande generationer.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 141 forts. 

Uppföljning 
Följs upp i verksamhetsdialoger och skolans systematiska kvalitetsuppföljning 
(återrapporteras därigenom till familjenämnden). 

Familjenämndens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Fn § 102/2022, handlingsid: Ks 2022.2285. 

Motion  - Naturskola i Tomelilla kommun, handlingsid: Ks 2022.930. 

Utvecklingsplan växthusbygge och utekök, handlingsid: Ks 2022.2286. 

Tidigare behandling 
Ksau § 93/2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till förvaltningen och 
därefter till familjenämnden för yttrande. 

Fnuu § 35/2022: 

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

Fn § 102/2022: 

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Sara Anheden (S) yrkar att ärendet återremitteras till familjenämnden med anledning 
av att Brösarpsskolans aktiviteter endast gäller dess elever, inte alla elever i 
kommunen i årskurs f-9 som - enligt motionen - ska ha möjlighet till naturskola. 

Beslutsgång 
Efter ställd proposition finner ordföranden att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt Sara Anhedens (S) yrkande. 

_________ 
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
14 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Beslutet skickas till: 

Familjenämnden 
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 Medborgarinitiativ

Förnamn
Henrik

E-post

Efternamn
Nilsson

Telefon

Förslag och motivering

För lag
Medborgarförslag: att fullfölja samt uppdatera Tomeli lla kommuns
kulturmiljöplan

Ä d mm  1017 m dbo ga a v 1 UX

Medborgarinitiativ

Ärendenummer: 221017-medborgarinitiativ-19UX
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Motivering
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön  Ansvaret
för kulturmiljön delas av alla. Såväl enski lda som myndigheter ska visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön  Den som planerar eller utför ett
arbete ska se ti ll att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.”
Kulturmiljölag (1988 950) 1 Kap  1 § 2002 antog Tomeli lla kommun första
etappen av kommunen kulturmiljöplan som innefattar 15 utvalda orter. I
denna plan beskrivs ”att i  en andra etapp gå vidare med att utarbeta ett
program även för resterande delar av kommunen”. I kommunens ”
ÖVERSIKTSPLAN 2025 MED UTBLICK MOT 2040” beskrivs fem direktiv
som ”grunden för hela översiktsplanen samt alla ställningstagande”, direktiv
2 lyder ”Kommunens invånarantal ska successivt öka” och direktiv 3
”Kommunen ska identi fiera och planera utvecklingsområden för bostäder
och verksamheter”  Då den nya Plan  och bygglagen (PBL) trädde i  kraft den
2 maj 2011 ersattes begreppet ”samlad bebyggelse” med ”sammanhållen
bebyggelse”  För att implementera detta i  Tomeli lla kommun gjordes en
inventering och kartering av sammanhållen bebyggelse. Kommunen
avgränsade 49 stycken områden som godkändes av byggnadsnämnden i
december 2015. Kommunen ser positivt på att dessa områden för
sammanhållen bebyggelse kompletteras med ny bebyggelse även utanför
dessa definierade områden. Många av dessa ligger utanför detaljplanerat
område och här finns risker att kulturmiljölagen inte följs om
kunskapsunderlag saknas. Kulturmiljöprogrammet - en samlad beskrivning
av kommunens kulturmiljöer och hur dessa bör vårdas  ti llvaratas och
tydliggöras. Programmet pekar även ut särski lt värdefulla miljöer, vad som
kan hota miljöernas specifika värden samt anger riktlinjer för hur miljöerna
kan användas, utvecklas och bevaras. Förslag på åtgärder för att trygga
eller öka det kulturhistoriska värdet ges  Programmet ska fungera som stöd
vid exempel vid bygglov, förhandsbesked och detaljplaner och är kopplat ti ll
översiktsplanen  En fullföljning och uppdatering av kommunens
kulturmiljöplan skulle vara ett effektivt och viktigt verktyg som ett stöd vid
förvaltningens handläggning av plan  och bygglovsärenden  Det kan även
användas av andra förvaltningar och fastighetsägare som vi ll få kunskap om
vilka lagar och processer som styr arbetet med kulturhistorisk bebyggelse
Behovet har vari t stort under en längre tid och med kommunens aktuella
tankar om bla exploateringstävling (YA 26 augusti  2022) är behovet akut för
att inte kommunens kulturmiljö ska riskeras.

Ärendenummer: 221017-medborgarinitiativ-19UX
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

Von § 69 Dnr VON 2022/30 

Statistikrapport gällande ej verkställda 
gynnande beslut inom LSS och SoL 
tredje kvartalet 2022 

Vård och omsorgsnämndens beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 28 h § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt enligt 16 
kap h § socialtjänstlagen (SoL) har vård- och omsorgsnämnden skyldighet att till 
kommunfullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens beslut 
enligt LSS och 4 kap 11 SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut.  

Nämnden ska ange vilka typer av insatser det gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Om en person har erbjudits men tackat nej räknas 
dagarna från erbjudet datum till verkställt datum enligt praxis från tidigare domar. En 
kommun som inte verkställer gynnande beslut inom skälig tid riskerar att tilldömas 
vite enligt SoL eller en särskild avgift enligt LSS § 28 a. 

 

Åtta varav fyra nya ej verkställda beslut enligt LSS ska rapporteras till IVO under 
perioden. 

- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2021-05-25. Verkställd 
2022-08-01. Väntetid fram till 2022-08-01 är 433 dagar. Väntetiden beror på 
att det inte har funnits tillgänglig bostad men också på att den enskilde ville 
flytta in den 1/8–2022 trots möjlighet att flytta in tidigare. 

- Beslut enligt 9§p.3 (Ledsagarservice) från 2021-11-01. Verkställt 2022-08-07. 
Väntetid fram till 2022-08-07 är 279 dagar. Väntetiden beror på svårigheter i 
matchningsprocessen. Flickan bor med föräldrar och har verkställt beslut på 
korttidsvistelse. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 69 forts 

- Beslut enligt 9§p.9 (Särskilt anpassad bostad) från 2022-03-03. Ännu ej 
verkställt. Väntetiden beror på att ingen tillgänglig bostad finns att tillgå. 

- Beslut enligt 9§p.4 (Kontaktperson) från 2021-09-21. Varit verkställt från 
2022-01-21 fram till 2022-03-31. Sedan blev det avbrott i verkställigheten. 
Verkställt 2022-07-12. Väntetid från 2022-03-31 till 2022-07-12, 103 dagar. 
Väntetid beror på svårigheter i matchningsprocessen. 

 
- Beslut enligt 9§p.9 (Boende med särskild service) från 2022-06-10. Enligt 

planering ska det verkställas 2022-10-01. Väntetid från 2022-06-10 till 2022-
09-30 är 112 dagar.  
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-03-25. Väntetid från 
2022-03-25 till 2022-09-30 är 189 dagar. Utifrån den enskildes behov har det 
varit nödvändigt med en längre planeringsperiod för den enskilde. Insatsen 
finns att verkställa. 
 

-  Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-06-13. Väntetid från 
2022-06-13 till 2022-09-30 är 109 dagar. Svårt med planeringsprocessen för 
verkställighet då den enskilde avbokat möten. 
 

- Beslut enligt 9§p.10 (Daglig verksamhet) från 2022-04-07. Väntetid från 
2022-04-07 till 2022-09-30 är 176 dagar. Arbete pågår kring att hitta lämplig 
sysselsättning. 
 

Inga beslut enligt SoL att rapportera som ej verkställda inom 90 dagar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet att överlämna statistikrapporten till kommunfullmäktige får inga ekonomiska 
konsekvenser i sig men Tomelilla kommun kan få betala en sanktionsavgift om 
kommunen dröjt oskäligt länge med att verkställa ett beslut. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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 Vård och omsorgsnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 oktober 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 69 forts 

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

Uppföljning 
Uppföljning och avrapportering ska enligt lagstiftningen ske en gång per kvartal. 
Nästa avrapportering kommer avse fjärde kvartalet 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse socialt ansvarig socionom Alexandra Ruda 2022-10-07, handlingsid: 
Von 2022.608 

Tidigare behandling 
Vonau 2022-10-13 (Vonau § 50/2022) 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå nämnden att överlämna 
rapporten till kommunfullmäktige. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

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

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

 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 

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

Diarienummer: KS 2022/4 
 
Datum 18 oktober 2022 

 

Anmälningsärenden den16 november 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen av anmälningsärenden till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
1. Granskning av delårsbokslut 2022, Sydöstra Skånes Räddningsförbund 

(SÖRF) 

2. Sammanträdesprotokoll för direktionen 20 september 2022, Sydöstra Skånes 
Räddningstjänstförbund (SÖRF) 

3. Styrelsemötesprotokoll 2022-10-20, Österlen VA AB 

4. Borgensförbindelse lån 150603, Österlenhem AB 

5. Sbn § 81/2022 Gamla vägbron – Tryde 

6. Sbn § 84/2022 Förslag till ändring av Statut för utdelning av Tomelilla 
kommuns miljö- och naturpris 

7. Låneavtal 150603 Österlenhem AB 

8. Revisorernas bedömning av Ystad-Österlenregionens miljöförbunds 
delårsrapport 2022-08-31 

9. Distribution av beslut - godkännande av årsredovisning för Ystad-
Österlenregionens miljöförbund 2021 
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10. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022-08-31, AV Media Skåne 

11. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet till 
Kommunstyrelsen 

12. Direktionsprotokoll 2022-10-10, AV Media Skåne 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Thomas Lindberg, 2022-10-18 

 

Kommunledningskontoret  

 

Thomas Lindberg 

Kommunsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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