
   
Tomelilla kommun 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
  Ledamöter kallas 
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Tid: Fredagen den 17 februari 2023 kl. 08.30 
  
Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla 
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4 Utnämnande av dataskyddsombud 2023/30 5 - 6 
5 Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla) för 

granskning 
2023/24 7 - 73 

6 Yttrande på överklagan gällande försäljning av del 
av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1 till Egit 
Fastighets AB 

2022/156 74 - 75 

7 Delegeringsbeslut januari 2023 - 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023/4 76 - 83 

8 Anmälningsärenden 2023-02-17 - 
samhällsbyggnadsnämnden 

2023/3 84 - 109 

 
 
Sander Dijkstra (M) Johanna Kandell 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 070 - 995 83 30 Johanna Kandell 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johanna Kandell  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se 
Mobil: 070 - 995 83 30 

Diarienummer: SBN 2023/2 
 
Datum 24 januari 2023 

 

Dialoger och informationsärenden 2023-
02-17 - samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägger densamma 
till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt följande: 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
Samarbete politik och förvaltning i en ny mandatperiod 
Förtroendevalda och tjänstemän träffas på Hotell fritiden i Ystad den 14 februari 
2023 för att diskutera samarbete. 
 
Invigning av virtuell instruktör på Österlenbadet 13 februari 2023 
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Sander Dijkstra (M) och ordförande för 
kultur- och fritidsnämnden Bitte Müller-Hansen (C) medverkar vid invigningen. 

 
Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Delegeringsregler 
Diskussion kring om det finns ärenden där samhällsbyggnadsnämnden kan delegera 
beslutsrätten till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Budgetyttrande och investeringar 
Enligt planeringsförutsättningarna ska budgetyttrandet lämnas senast 31 mars. 
Planeringsförutsättningarna ligger i läsplattorna till alla i samhällsbyggnadsnämnden 
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inför måldagen. Även nulägeskartan finns tillgänglig som underlag för framtagandet 
av målen för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
Dammen i Skåne Tranås 
Verksamheten har haft möte med Therese Parodi från vattenråden och den tidigare 
kommunekologen Charlotte Lindström för att undersöka dammen och biflödet. 
Diskussion kring vilket ansvar kommunen har och vilket ansvar markägaren har. 
 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
Råkor 
1 april startar skyddsjakten av råkungar. Tomelilla har fyra kommunjägare. 
 
Kronoskogen 
Ljuspunkter, räknare för antal motionärer och den talande papperskorgen är snart på 
plats och redo att tas i bruk. 
 
Belysningsstolpar 
Verksamheten arbetar med att ta fram ett ärende kring belysningspunkter i Södra 
Kverrestad och Gårdlösa. Ärendet ska behandlas på nästkommande sammanträde. 
 
Geografiskt läge för nybyggnation av skola 
Diskussioner kring Trollsländan 16 med anledning av det geografiska läget för 
nybyggnation av skola. 
 
Meandringsprojekt i Fyledalen 
Samhällsbyggnadsverksamheten har varit i kontakt med Länsstyrelsen efter att 
Länsstyrelsen fått in klagomål kring meandringsprojektet i Fyledalen. Kommunen 
ansvarar för banvallen och diskussion förs kring vilket ansvar kommunen har i 
övrigt. 
 
Nätverk för trafik- och gatufrågor 
Skurups kommun har initierat ett nätverk för att utbyta kunskap och för att nätverka 
kring trafiksäkerhet. Projektledare Ralp Hargemyr och planeringsingenjör Håkan 
Berggren representerar Tomelilla kommun. Övriga medlemmar är Sjöbo kommun, 
Svedala kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-01-24. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johan Linander  
Titel: Kanslichef 
E-post: johan.linander@tomelilla.se 
Mobil: 070 – 995 82 53   

Diarienummer: SBN 2023/30 
 
Datum 7 februari 2023 

 

Utnämnande av dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utnämna Daniel Glaad till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR för samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde från och 
med den 18 februari 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 18 februari 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, 2023-02-07. 

 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

 

Johan Linander 

Kanslichef 

 

 

Beslutet skickas till:  

 

Dataskyddsombud Daniel Glaad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 14 Dnr SBN 2023/24 

Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla) 
för granskning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022 (Ks § 147/2022) att 
godkänna planförslaget till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.  för granskning.  
 

Detaljplanen omfattar området för det före detta danspalatset Tingvalla med 
tillhörande parkering. Området är beläget i Tryde i anslutning till 
Tingvallavägen.  
 
Detaljplanen ska möjliggöra 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.  
 
Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan då området inte är 
utpekat som utbyggnadsområde och att det därför i översiktsplanen inte 
framkommit att området skulle förändras i en så stor omfattning som nu är 
gällande. Planförslaget bedöms inte vara av stor betydelse och intresse för 
allmänheten. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen hanterades i samrådsskedet med standardförfarande men inför 
granskningen växlas förfarandet till utökat förfarande. Därför kungörs inför 
granskningen och fortsättningsvis följer planprocessen för utökat förfarande.  
 
Granskningstiden är från och med den 21 januari till och med den 13 februari 
2023. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten yttrar sig kring trafiksäkerheten, genom 
planeringsingenjör Håkan Berggren, enligt följande: 
Vid en utökning av bostadstäder bör det tas i beaktande att en ökad trafik från 
området inte kommer att leda till ökade risker för trafikanterna på Tingvallavägen.  

Det är alltså viktigt vid in- och utfarten att det blir tydligt och det bör upprättas en 
föreskrift samt skyltning om väjningsplikt mot Tingvallavägen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga större ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Trafiksäkerheten för barn ska alltid vara högst prioriterad. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser för miljön. 

Uppföljning 
En uppföljning angående väjningsplikt behövs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag 
i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.411. 

Underrättelse granskning - Tryde 67:27 m.fl, handlingsid: Sbn 2023.323. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – planbeskrivning, handlingsid: Sbn 
2023.324. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – illustrationskarta, handlingsid: Sbn 
2023.322. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – plankarta, handlingsid: Sbn 2023.321. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m. fl. – samrådsredogörelse, handlingsid: Sbn 
2023.328. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022 (Ks § 147/2022) att 
godkänna planförslaget till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.  för granskning.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
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Tillväxt- och 
utvecklingsavdelningen 
Besöksadress: Gustafs torg 16 
273 80 Tomelilla  

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomelilla den 2022-01-19  Dnr KS 2020/187 
 
 
 

 
Underrättelse 
Information om granskning gällande detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.  
i Tomelilla kommun, Skåne län 
 
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022 (§ 147) att godkänna 
planförslaget för granskning. 
 
Detaljplanen omfattar området för det före detta danspalatset Tingvalla med 
tillhörande parkering. Området är beläget i Tryde i anslutning till Tingvallavägen. 
 
Detaljplanen ska möjliggöra 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. 
 
Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan då området inte är 
utpekat som utbyggnadsområde och att det därför i översiktsplanen inte 
framkommit att området skulle förändras i en så stor omfattning som nu är 
gällande. Planförslaget bedöms inte vara av stor betydelse och intresse för 
allmänheten. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen hanterades i samrådsskedet med standardförfarande men inför 
granskningen växlas förfarandet till utökat förfarande. Därför kungörs inför 
granskningen och fortsättningsvis följer planprocessen för utökat förfarande. 
 
Granskningstiden är från och med den 21 januari till och med den 13 
februari 2023. 
 
Den som vill lämna synpunkter ska göra det under granskningstiden. Den som 
inte har lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under 
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. 
 
Synpunkterna ska vara skriftliga och ha inkommit till kommunen senast den 13 
februari 2023. På ditt yttrande ska det finnas datum, namn, postadress, 
fastighetsbeteckning (om aktuellt) samt ärendets diarienummer (Ks 2020/187). 
 
Skicka synpunkterna via e-post eller brev till: 
 
kommun@tomelilla.se 
 
Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen  
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
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Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt för allmänheten digitalt 
på kommunens webbplats. 
https://www.tomelilla.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-och-riva/detaljplan 
 
Planförslaget finns under granskningstiden även tillgängligt i receptionen på 
kommunhuset och på Tomelilla bibliotek. 
 
Om det finns arrendatorer, bostadsrättshavare eller hyresgäster inom din 
fastighet ber vi dig att informera dem om detaljplanen. Om din fastighet nyligen 
har bytt ägare ber vi dig att informera den nya ägaren om detaljplanen och skicka 
vidare denna underrättelse. 

 
Med vänlig hälsning 

Näringslivs- och exploateringsenheten 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
 
Vid frågor vänligen kontakta näringslivs- och exploateringsavdelningen. 
 
Marcus Carlevåg, planarkitekt 
0417-180 56, marcus.carlevag@tomelilla.se 
 
Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef 
0417-182 08, henrik.lundblad@tomelilla.se 
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Tomelilla kommun 
Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
Gustafs Torg 16 
273 80 Tomelilla 
0410 – 180 00 
kommun@tomelilla.se  

Planbeskrivning 
Granskningshandling  
Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. 
(Tingvalla) 

Tryde 67:27 och del av Tryde 13:22 

 
Tomelilla kommun, Skåne län 

 

 
Flygfoto över planområdet i kombination med illustrationskartan. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

29



 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. 

38



 Dnr: Ks 2020/187
 Granskningshandling 
 2022-11-07 
 

28 
 

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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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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respektive takkontur

Uthus karterat efter husliv
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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 är sannolikheten stor att ens fastighet kan 
komma att gränsa 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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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 15 Dnr SBN 2022/156 

Yttrande på överklagan gällande 
försäljning av del av fastighet Tomelilla 
Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till förvaltningsrätten enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten i Malmö har givit Tomelilla kommun en möjlighet att yttra sig 
med anledning av de överklagandes yttrande daterat den 29 januari 2023. Med 
anledning av att samhällsbyggnadsnämnden har sitt sammanträde den 17 februari 
2023 har Tomelilla kommun beviljats förlängd yttrandetid från den 13 februari till 
den 22 februari 2023. 

Först av allt vill samhällsbyggnadsnämnden fortfarande instämma i att det är mycket 
olyckligt att fastighetsaffären tog så lång tid. Tomelilla kommun har verkligen inte 
hållit den servicenivå som medborgare och näringsliv kan förvänta sig. Frågan är om 
det är kommunen som ska stå för detta misstag eller den näringsidkare som har velat 
köpa en bit mark under lång tid ska drabbas. 

I de överklagandes yttrande riktar de in sig på att det skulle vara olika bolag som har 
frågat om att få köpa marken och som nu har köpt marken.  

Går vi tillbaka till den första förfrågan 2014 så var det Gunnar & Arne Erikssons 
fastighetsbolag AB, genom Gunnar Eriksson, som skickade in förfrågan om 
markköp. Förfrågan skickades till kommunen från Margareta Erikssons e-postadress. 

2017 skickade Erikssons Åkeri AB, genom Gunnar Eriksson, in en förnyad förfrågan 
om att få köpa mark av kommunen för att utveckla verksamheten. Beslutet om att 
fastställd marktaxa för försäljning av industrimark på 75 kr/kvm skulle följas 
expedierades också till Gunnar Eriksson. 

I det beslut som samhällsbyggnadsnämnden fattade den 18 november 2022, sbn § 
88/2022, som nu är överklagat, framgår det också mycket tydligt att försäljningen 
gäller Erikssons Åkeri:  
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 

”Erikssons Åkeri har under ett antal år ansökt om att få förvärva del av Ramsåsa 12:1 
för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Erikssons Åkeri är beroende av en 
betydande garanterad volym för att kunna offerera till och kunna säkerställa sina 
åtaganden mot sina kunder i form av exempelvis nya kylhallar och 
uppställningsplatser.” 

Att Gunnar Eriksson har förändrat sitt fastighetsägande inom bolagskonstruktionen 
från 2014 (Gunnar & Arne Erikssons fastighetsbolag AB) till 2017 (Erikssons Åkeri 
AB) och vidare till 2022 (Egit Fastighets AB) kan inte betyda att kommunens 
åtagande gentemot Gunnar Eriksson har förändrats. Kommunens utfästelse att sälja 
marken till en viss summa kan inte påverkas eller till och med bli ogiltig för att 
bolagskonstruktionen har förändrats. 

Att det är Gunnar Eriksson och hans familj som äger och leder även Egit Fastighets 
AB är det ingen tvekan om. För övrigt har Egit Fastighets AB endast en 
styrelseledamot och det är Margareta Eriksson. Samma Margareta Eriksson som 
skickade in den allra första förfrågan 2014. 

Samhällsbyggnadsnämnden väljer att inte yttra sig om övriga påståenden i de 
överklagandes yttrande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till förvaltningsrätten enligt nedan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2023.412. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 januari 2023 (Sbn § 3/2023) att 
yttra sig till förvaltningsrätten i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

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

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johanna Kandell  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se 
Mobil: 070 - 995 83 30 

Diarienummer: SBN 2023/4 
 
Datum 10 februari 2023 

 

Redovisning av delegeringsbeslut januari 
2023 – samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för 
januari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande januari 
2023 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande januari 2023. 

Bostadsanpassning 
Redovisningen av bostadsanpassning avser stödhandtag, hiss samt reparation och 
besiktning av hiss. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-02-10. 
Delegeringsbeslut januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.407. 
Månadsrapport bostadsanpassning januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.402. 
 

Samhällsbyggnad övergripande 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 
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Postlista 

      

            

          
  

Utskriftsdatum: 
 

2023-02-01 
 

Utskriven av: 
 

Eva Lärka 
 

            

   
         

 

Diarieenhet: 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

         
      
    

2023-01-01 - 2023-01-31 
 

 

Datum: 
       

         
       
    

Inkomna, Upprättade 
  

 

Riktning: 
       

 

Avdelning: 
 

Alla 
 

         

 

Handläggare: 
   

Alla 
  

 

Sekretess: 
   

Visas ej 
 

         

            

  

     

  

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp 

Datum  Avsändare/Mottagare Handläggare 

Ärendenummer  Ärendemening Avdelning 

  Fastighetsbeteckning  

2023.9 I Beslut i avslutad lantmäteriförrättning, Tomelilla 
237_60 och Tomelilla  237_63, dnr M211793 

Beslut 

2023-01-04  Lantmäteriet Henrik Lundblad 

SBN 2019/287  Synpunkter på Tomelilla Älgen 1  - 
Karlsborgsområdet  

Gata/Park/Natur 

    

2023.16 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag samt 
fakturor och objektsrapport.  

Ansökan 

2023-01-05  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.105 I PdfKvitto-Grävtillstånd-648 Ansökan 

2023-01-09  Solör bioenergi Eva Lärka 

SBN 2022/26  Ansökan om grävningstillstånd 2022 Gata/Park/Natur 
    

2023.17 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2023-01-09  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/14  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.18 U Delegeringsbeslut - Yttrande om remiss 
angående tävling på väg, Simrishamnsmixen den 
1 april 2023 – diarienummer: 258-41724-2022 

Delegeringsbeslut 

2023-01-10  Länsstyrelsen Skåne Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2022 

Gata/Park/Natur 
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2023.86 I Beslut rörande klagomål om höga vattenstånd på 
grund av ett återmeandringsprojekt i Fyledalen 

Beslut 

2023-01-10  Länsstyrelsen Skåne Håkan Berggren 

SBN 2023/18  Klagomål om höga vattenstånd på grund av ett 
återmeandringsprojekt i Fyledalen 

Gata/Park/Natur 

    

2023.32 U Delegeringsbeslut - Yttrande om traditionsenlig 
traktorvecka, 2023-02-07, A673.427/2022, 
reviderad yttrande  

Delegeringsbeslut 

2023-01-11  Polismyndigheten  Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/13  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2022 

Gata/Park/Natur 

    

2023.79 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan 

2023-01-13  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Fastighet 
    

2023.90 I Anmälan - däckdumpning, Kärngatan Anmälan 

2023-01-14  Ann-kristin Eriksson  Rasmus Simonsen 

         Gata/Park/Natur 
    

2023.92 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2023-01-17  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/191  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.100 I Grävansökan Lunnarp F326 Tomelilla Kommun-
Grävtillstånd-823 
Mejerivägen 14, Fredrik Hallrensväg 11, 
Björkvägen 4, Kverrestadvägen 32 
 

Ansökan 

2023-01-18  Teleservice Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.264 I Begäran om yttrande, A651.192/2022, Marknad, 
loppis, Storgatan, Fortunavägen, Smedstorp, 
2023-04-07, kl.08.00 - 19.00 

Begäran 

2023-01-18  Polismyndigheten Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 

    

2023.294 U Delegeringsbeslut - Yttrande om remiss om 
upplåtelse av offentlig plats, A006.134/2023, 
Uteservering Rayans Favoriter, Torget 6, 
Tomelilla, 2023-04-01—2023-10-15 

Yttrande 

2023-01-20  Polismyndigheten Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 
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2023.306 U Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad 

Delegeringsbeslut 

2023-01-20  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/14  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.315 U Delegeringsbeslut - parkeringstillständ för 
rörelsehindrad  

Delegeringsbeslut 

2023-01-20  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2022/191  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.326 I Begäran om yttrande, VP89 A041.347/202, 
Byggställning, Torget 17, Tomelilla, 2023-02-01 - 
2023-02-28   

Begäran 

2023-01-23  Polismyndigheten  Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 

    

2023.334 I Kungörelse Tomelilla - Mercedes CEB 956 
Torsgatan 7 

Kungörelse 

2023-01-23  Securitas Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.332 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2023-01-24  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/25  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.333 U Beställning av fordonsflytt PFN157 - Grönegatan Anmälan 

2023-01-24  Securitas Sverige AB Eva Lärka 

SBN 2023/20  Beställning av fordonsflytt 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.341 I Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 
godkännande från fastighetsägaren, samt intyg  

Ansökan 

2023-01-25  ***Sekretess*** Mats Strömberg 

         Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.336 I Beslut om avgift för tillsyn av verksamhet på 
fastigheten RAMSÅSA 20_3 

Beslut 

2023-01-25  Ystad-Österlenregionens miljöförbund Håkan Berggren 

         Gata/Park/Natur 
    

2023.340 I Ansökan om försköningsbidrag - Onslunda Byalag  Ansökan 

2023-01-26  Onslunda Byalag  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
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2023.339 I Ansökan om försköningsbidrag - Spjutstorp 
Byalag  

Ansökan 

2023-01-27  Spjutstorp Byalag  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.353 I Underrättelse överlåtelse av fastighet Tomelilla 
Ullstorp 11:68, D-2023-00018743 

Underrättelse 

2023-01-30  Lantmäteriet Henrik Lundblad 

         Plan och exploatering 

    

2023.354 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2023-01-30  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/26  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.356 I PDFkvitto-Grävtillstånd-977 Ansökan 

2023-01-30  Österlens VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.358 I PDFkvitto-Grävtillstånd-976 Ansökan 

2023-01-30  Österlens VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.363 I Ansökan om försköningsbidrag - Brösarps 
Byagille  

Ansökan 

2023-01-30  Brösarps Byagille  Håkan Berggren 

SBN 2023/23  Ansökan om bidrag till försköning i byarna 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.368 I PDFkvitto-Grävtillstånd-980 Ansökan 

2023-01-31  Österlens VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.372 I PDFkvitto-Grävtillstånd-979 Ansökan 

2023-01-31  Österlens VA Eva Lärka 

SBN 2023/13  Ansökan om grävningstillstånd 2023 Gata/Park/Natur 
    

2023.390 I Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan 

2023-01-31  ***Sekretess*** Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/27  Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.391 U Delegeringsbeslut - Yttrande om byggställning – 
Torget 17, Tomelilla, 2023-02-01 – 2023-02-28, 
A041.347/2023 

Delegeringsbeslut 

2023-01-31  Polismyndigeten  Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala Gata/Park/Natur 
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ordningsföreskrifter 2023 

    

2023.394 U Begäran om förlängd tid för yttrande i mål nr 
13680-22 

Yttrande 

2023-01-31  Förvaltningsrätten i Malmö Johan Linander 
SBN 2022/156  Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.397 I Beviljad förlängning för yttrande till 22/2, mål nr 
13680-22 

Underrättelse 

2023-01-31  Förvaltningsrätten i Malmö Johan Linander 
SBN 2022/156  Försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 

12:1 till Egit Fastighets AB 
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande 

    

2023.398 I Begäran om yttrande, CL63 A732.734/2022, 
Löpning, The Gax 100 miles, 2023-07-22 07:00 -- 
2023-07-23 20:00 

Begäran 

2023-01-31  Polismyndigheten Gabriella Galakvosciute 

SBN 2023/17  Tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
ordningsföreskrifter 2023 

Gata/Park/Natur 
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2023-01-01 Till: 2023-01-31 Utskrift: 2023-01-31

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2021-038 Delvis bifall 2023-01-04 2 334 kr

BAB 2022-031 Bifall 2023-01-17 0 kr

BAB 2022-032 Bifall 2023-01-10 65 375 kr

BAB 2022-040* Bifall 2023-01-31 8 034 kr

Summa: 75 743 kr

Antal poster: 4 st

Total summa: 75 743 kr

Totalt antal poster: 4 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 75 743 kr

Totalt antal poster: 4 st
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

Handläggare: Johanna Kandell  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: johanna.kandell@tomelilla.se 
Telefon: 070 - 995 83 30   

Diarienummer: SBN 2023/3 
 
Datum 10 februari 2023 

 

Redovisning av anmälningsärenden 
2023-02-17 – samhällsbyggnadsnämnden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av anmälningsärenden 
och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämnden 2023-02-17: 
 

• Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023 
• Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026 
• Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 

2025–2026 
• Protokoll 2023-02-08 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 13–17 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, 2023-02-10. 

Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Sbn 

2023.399. 

Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: 

Sbn 2023.403. 
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2 (2) 

Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025–

2026, handlingsid: Sbn 2023.404. 

Protokoll 2023-02-08 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott §§ 13–17 signerat, 

handlingsid: Sbn 2023.476. 

 
Samhällsbyggnad centralt/övergripande  

 

Johanna Kandell 

Nämndsekreterare 

   

85



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 6 Dnr KS 2021/212 

Budgetkompletteringar budget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den fortsatt negativa ekonomiska utvecklingen, samt Tomelilla 
kommuns historiska finansiering av Kommunstyrelsen där främst politiska beslut om 
satsningar, samt facklig verksamhet inte avspeglats i kommunledningskontorets 
budgetvolym utan istället årligen skjutits till från ett centralt finansieringskonto, 
föreslås några omfördelningar inom den totala ramen för 2023 års budget. Syftet 
äratt öka transparensen och tydligheten kring de faktiska kostnaderna och volymerna  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 6 forts. 

för de olika verksamheterna, underlätta styrningen, samt förenkla administration och 
kostnadshantering internt, och vid samverkan med andra kommuner.   

Det första förslaget innebär att omfördela medel för höjningen av 
personalomkostnadspålägget (PO) till 42,75%, från en nivå om 40,40% som 
ramfördelningen i budgetbeslutet som togs i november 2022 utgick ifrån. Medel för 
det förhöjda PO:t var vid tillfället för budgetbeslutet budgeterat på ett centralt 
finansieringskonto, varifrån omfördelningen görs i det fall beslut fattas enligt förslag. 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 kr för 
skola och förskola vilket hanteras inom befintlig ram. Valnämnden, Revisionen, samt 
Kommunfullmäktige exkluderas i förslaget till omfördelning.  

Den andra omfördelningen som föreslås är en omfördelning från det centrala 
finanseringskontot till Kommunstyrelsen om 4132 tkr. Dessa medel, där 
kommundirektörens utvecklingsmedel samt facklig verksamhet utgör de största 
posterna, är sedan tidigare beslutade och har historiskt utgjort en del av 
kommunledningskontorets kostnadsvolym utan att det synliggjorts i den faktiska 
internbudgeten. 

Två redan genomförda förflyttningar av verksamheter mellan nämnder förutsätter 
dessutom överflyttning av budget mellan dessa verksamheter då budgeten ska 
hanteras där verksamheten utförs.  

- Plan-, och exploateringsverksamheten är organisatorisk förflyttad från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen/Tillväxt & Utveckling. 
Budgeten om 2335 tkr föreslås därför omfördelas från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen.  

- Ledning och planering samt vissa inköp av material för städverksamheten är 
organisatoriskt förflyttad från Kommunstyrelsen/Ekonomienheten till 
Samhällsbyggnadsnämnden. Budgeten om 466 tkr föreslås därför omfördelas 
från Kommunstyrelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 
Besluten innebär inga ekonomiska konsekvenser då omfördelningarna sker inom den 
totala ekonomiska ramen för budget 2023.  

Barnperspektivet 
Vid ett PO på 42,75% ökar de externa (fristående) kostnaderna med 1 081 488 för 
Barn- och Utbildningsverksamheten vilket ger lika förutsättningar för skolor och 
förskolor oavsett driftsform. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Miljöperspektivet 
Föreslagna omfördelningar har inga effekter för miljöperspektivet.  

Uppföljning 
Enligt ekonomiårets sedvanliga uppföljningstillfällen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Byggnadsnämnden 
- Kultur & Fritidsnämnden 
- Vård- och Omsorgsnämnden 
- Familjenämnden 
- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2023, handlingsid: Ks 2023.176. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 

§ 6 forts. 

Tidigare behandling 
Ksau § 6/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 
Omfördelningen görs från det centrala finansieringskontot till följande nämnder: 

- Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsnämnden 

- Byggnadsnämnden 

- Kultur & Fritidsnämnden 

- Vård- och Omsorgsnämnden 

- Familjenämnden 

- Överförmyndarnämnden  

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att överföra medel om 
4132 tkr för helåret från det centrala finansieringskontot till Kommunstyrelsen 
utifrån tidigare fattade beslut om volymen för kommunledningskontorets 
internbudget.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för plan- och 
exploateringsverksamheten om 2335 tkr från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunstyrelsen utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt.  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela budget för helåret för ledning, planering 
och material för städverksamheten om 466 tkr från Kommunstyrelsen till 
Samhällsbyggnadsnämnden utifrån en tidigare genomförd verksamhetsflytt. 

 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

T.f. ekonomichef Mariana Vikström 

Samtliga nämnder 

Samtliga verksamhetschefer  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 7 Dnr KS 2022/154 

Tidplan för budget 2024 med plan för 
2025-2026 

Kommunstyrelsens 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. 

 

Årsredovisningen för 2022 behandlas i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 29 mars 2023 
 
Samråd med kommunala bolag och förbund, 29 mars 2023 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 
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. 

 

Kommunstyrelsen behandlar årsredovisningen 2022, 12 april 2023 
 
Budgetberedningen, 26 april 2023 
Slutlig uppdragsdialog med nämndpresidierna 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. 

 

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 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 
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 nämndmål. 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. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

 
§ 7 forts. 

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

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

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 205/2022, handlingsid: Ks 2022.3493. 

Tidigare behandling 
Ksau § 176/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

 

Ks § 141/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

 

Ksau § 205/2022: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 7 forts. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Tf ekonomichef Mariana Vikström 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Familjenämnden 

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 

94



 

 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Ks § 8 Dnr KS 2022/154 

Planeringsförutsättningar för budget 
2024 med plan för 2025-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

Deltar inte i beslutet 
Den socialdemokratiska partigruppen (Roger Persson, Anders Throbäck och Ida 
Bornlykke) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det fastställda reglementet för ekonomistyrning, 
resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning ska 
planeringsförutsättningarna för kommande planperiod fastställas av 
kommunstyrelsen.  

Budgeten för år 2024 och plan 2025-2026 behandlas i kommunfullmäktige den 19 
juni 2023 och därför ska nämnderna lämna sina remissyttranden senast den 11 april 
2023. Dessa yttranden kommer att användas i de fortsatta dialogerna mellan 
nämnderna och budgetberedningen. 

Planeringsförutsättningarna utgår från SKR:s skattunderlagsprognos enligt cirkulär 
22:57 från 221227. 

Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska förutsättningarna under planperioden innebär en kraftig försämring 
gentemot tidigare år. Samtidigt är den demografiska utmaningen framöver större där 
de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler. Sammantaget för perioden beräknas 
skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande kommunal 
verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden.  

Barnperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån barnperspektivet. I detta läge i  
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Miljöperspektivet 
Ett försämrat realt skatteunderlag i kombination med ökande demografiska behov av 
kommunens tjänster kan få konsekvenser sett utifrån miljöperspektivet. I detta läge i 
budgetprocessen går det inte att säga mer om vilka dessa konsekvenser eventuellt 
blir. Den politiska berednings-, och beslutsprocessen med beslut om budget för 
planperioden 2024-2026 i kommunfullmäktige 19 juni 2023 behöver inväntas.  

Uppföljning 
Antagandet av planeringsförutsättningarna är starten för det kommande 
budgetarbetet och utgör ett underlag för nämndernas, och budgetberedningens 
arbete inför beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2023, handlingsid: Ks 2023.179. 

Planeringsförutsättningar 2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98. 

Tidigare behandling 
Ksau § 9/2023: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Familjenämnden 
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 Kommunstyrelsen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 

Vård och omsorgsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström  
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
8 februari 2023 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Änglamark, kommunhuset i Tomelilla, den 8 februari 2023, kl. 09.00-

10.30 
 
Beslutande   Sander Dijkstra (M), ordförande 
   Petra Blomgren (SD), i stället för Thony Blomgren (SD) 
   Carl-Fredrik von Oelreich (KD), i stället för Inger Åbonde (S) 
   
Övriga närvarande  Niklas Sommelius, samhällsbyggnadschef 
  Ulrika Olsson, teknisk chef 
  Håkan Berggren, planeringsingenjör 
  Emelie Olsson, verksamhetscontroller 
  Johanna Kandell, nämndsekreterare 
   
   
   

Utses att justera Petra Blomgren (SD)   
 
Justerade paragrafer  §§ 13–17 
 
Justeringens plats  Digitalt via Netpublicator sign 2023-02-09  
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Johanna Kandell 
 
 
Ordförande  
 Sander Dijkstra (M) 
 
Justerare  
 Petra Blomgren (SD)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
    
Sammanträdesdatum 8 februari 2023   
    
Datum då anslaget sätts upp 9 februari 2023 

 
  

Datum då anslaget tas ned 7 mars 2023   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Johanna Kandell 
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TOMELILLA KOMMUN 
Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
8 februari 2023 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
Ärenden vid dagens sammanträde med 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 

§ 13 Dialoger och informationsärenden 2023-02-08 – samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 
§ 14 Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla) för granskning 
 
§ 15 Yttrande på överklagan gällande försäljning av del av fastighet Tomelilla Ramsåsa 12:1 till 
Egit Fastighets AB 
 
§ 16 Delegeringsbeslut januari 2023 - samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
 
§ 17 Anmälningsärenden 2023-02-08 - samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 13 Dnr SBN 2023/2 

Dialoger och informationsärenden 2023-
02-08 – samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott genomför idag dialoger och information 
enligt följande: 
 
Information från ordförande Sander Dijkstra (M) 
Invigning av virtuell instruktör på Österlenbadet 13 februari 2023 
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden Sander Dijkstra (M) och ordförande för 
kultur- och fritidsnämnden Bitte Müller-Hansen (C) kommer att medverka vid 
invigningen. 

 
Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
Delegeringsregler 
Diskussion kring om det finns ärenden där samhällsbyggnadsnämnden kan delegera 
beslutsrätten till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Budgetyttrande och investeringar 
Enligt planeringsförutsättningarna ska budgetyttrandet lämnas senast 31 mars. 
Planeringsförutsättningarna läggs ut i läsplattorna till alla i samhällsbyggnadsnämnden 
inför måldagen. Även nulägeskartan kommer att finnas tillgängligt som underlag för 
framtagandet av målen för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Information från teknisk chef Ulrika Olsson 
Dammen i Skåne Tranås 
Verksamheten har haft möte med Therese Parodi från vattenråden och den tidigare 
kommunekologen Charlotte Lindström för att undersöka dammen och biflödet. 
Diskussion kring vilket ansvar kommunen har och vilket ansvar markägaren har. 
 
 

3S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
ad

79
66

2-
52

95
-4

5a
2-

a3
7a

-b
88

67
0f

73
cf

9

100



 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 13 forts. 
Information från planeringsingenjör Håkan Berggren 
Råkor 
1 april startar skyddsjakten av råkungar. Tomelilla har fyra kommunjägare. 
 
Kronoskogen 
Ljuspunkter, räknare för antal motionärer och den talande papperskorgen är snart på 
plats och redo att tas i bruk. 
 
Belysningsstolpar 
Verksamheten arbetar med att ta fram ett ärende kring belysningspunkter i Södra 
Kverrestad och Gårdlösa. Ärendet ska behandlas på nästkommande sammanträde. 
 
Geografiskt läge för nybyggnation av skola 
Diskussioner kring Trollsländan 16 med anledning av det geografiska läget för 
nybyggnation av skola. 
 
Meandringsprojekt i Fyledalen 
Samhällsbyggnadsverksamheten har varit i kontakt med Länsstyrelsen efter att 
Länsstyrelsen fått in klagomål kring meandringsprojektet i Fyledalen. Kommunen 
ansvarar för banvallen och diskussion förs kring vilket ansvar kommunen har i 
övrigt. 
 
Nätverk för trafik- och gatufrågor 
Skurups kommun har initierat ett nätverk för att utbyta kunskap och för att nätverka 
kring trafiksäkerhet. Projektledare Ralp Hargemyr och planeringsingenjör Håkan 
Berggren representerar Tomelilla kommun. Övriga medlemmar är Sjöbo kommun, 
Svedala kommun, Ystads kommun och Simrishamns kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar lägga informationen till 
handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.410. 
________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 14 Dnr SBN 2023/24 

Detaljplan för Tryde 67:27 m.fl. (Tingvalla) 
för granskning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens 
förslag i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022 (Ks § 147/2022) att 
godkänna planförslaget till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.  för granskning.  
 

Detaljplanen omfattar området för det före detta danspalatset Tingvalla med 
tillhörande parkering. Området är beläget i Tryde i anslutning till 
Tingvallavägen.  
 
Detaljplanen ska möjliggöra 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.  
 
Planförslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan då området inte är 
utpekat som utbyggnadsområde och att det därför i översiktsplanen inte 
framkommit att området skulle förändras i en så stor omfattning som nu är 
gällande. Planförslaget bedöms inte vara av stor betydelse och intresse för 
allmänheten. Planförslaget antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen hanterades i samrådsskedet med standardförfarande men inför 
granskningen växlas förfarandet till utökat förfarande. Därför kungörs inför 
granskningen och fortsättningsvis följer planprocessen för utökat förfarande.  
 
Granskningstiden är från och med den 21 januari till och med den 13 februari 
2023. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten yttrar sig kring trafiksäkerheten, genom 
planeringsingenjör Håkan Berggren, enligt följande: 
Vid en utökning av bostadstäder bör det tas i beaktande att en ökad trafik från 
området inte kommer att leda till ökade risker för trafikanterna på Tingvallavägen.  

Det är alltså viktigt vid in- och utfarten att det blir tydligt och det bör upprättas en 
föreskrift samt skyltning om väjningsplikt mot Tingvallavägen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga större ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Trafiksäkerheten för barn ska alltid vara högst prioriterad. 

Miljöperspektivet 
Inga kända konsekvenser för miljön. 

Uppföljning 
En uppföljning angående väjningsplikt behövs. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med förvaltningens förslag 
i ärendebeskrivningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, planeringsingenjör Håkan Berggren, handlingsid: Sbn 2023.411. 

Underrättelse granskning - Tryde 67:27 m.fl, handlingsid: Sbn 2023.323. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – planbeskrivning, handlingsid: Sbn 
2023.324. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – illustrationskarta, handlingsid: Sbn 
2023.322. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m.fl. – plankarta, handlingsid: Sbn 2023.321. 

Granskningshandling - Tryde 67:27 m. fl. – samrådsredogörelse, handlingsid: Sbn 
2023.328. 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 14 forts. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2022 (Ks § 147/2022) att 
godkänna planförslaget till detaljplan för Tryde 67:27 m.fl.  för granskning.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

  

Tillväxt- och utvecklingsavdelningen 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 15 Dnr SBN 2022/156 

Yttrande på överklagan gällande 
försäljning av del av fastighet Tomelilla 
Ramsåsa 12:1 till Egit Fastighets AB 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 
samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till förvaltningsrätten enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsrätten i Malmö har givit Tomelilla kommun en möjlighet att yttra sig 
med anledning av de överklagandes yttrande daterat den 29 januari 2023. Med 
anledning av att samhällsbyggnadsnämnden har sitt sammanträde den 17 februari 
2023 har Tomelilla kommun beviljats förlängd yttrandetid från den 13 februari till 
den 22 februari 2023. 

Först av allt vill samhällsbyggnadsnämnden fortfarande instämma i att det är mycket 
olyckligt att fastighetsaffären tog så lång tid. Tomelilla kommun har verkligen inte 
hållit den servicenivå som medborgare och näringsliv kan förvänta sig. Frågan är om 
det är kommunen som ska stå för detta misstag eller den näringsidkare som har velat 
köpa en bit mark under lång tid ska drabbas. 

I de överklagandes yttrande riktar de in sig på att det skulle vara olika bolag som har 
frågat om att få köpa marken och som nu har köpt marken.  

Går vi tillbaka till den första förfrågan 2014 så var det Gunnar & Arne Erikssons 
fastighetsbolag AB, genom Gunnar Eriksson, som skickade in förfrågan om 
markköp. Förfrågan skickades till kommunen från Margareta Erikssons e-postadress. 

2017 skickade Erikssons Åkeri AB, genom Gunnar Eriksson, in en förnyad förfrågan 
om att få köpa mark av kommunen för att utveckla verksamheten. Beslutet om att 
fastställd marktaxa för försäljning av industrimark på 75 kr/kvm skulle följas 
expedierades också till Gunnar Eriksson. 

I det beslut som samhällsbyggnadsnämnden fattade den 18 november 2022, sbn § 
88/2022, som nu är överklagat, framgår det också mycket tydligt att försäljningen 
gäller Erikssons Åkeri:  
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 

”Erikssons Åkeri har under ett antal år ansökt om att få förvärva del av Ramsåsa 12:1 
för att kunna fortsätta utveckla verksamheten. Erikssons Åkeri är beroende av en 
betydande garanterad volym för att kunna offerera till och kunna säkerställa sina 
åtaganden mot sina kunder i form av exempelvis nya kylhallar och 
uppställningsplatser.” 

Att Gunnar Eriksson har förändrat sitt fastighetsägande inom bolagskonstruktionen 
från 2014 (Gunnar & Arne Erikssons fastighetsbolag AB) till 2017 (Erikssons Åkeri 
AB) och vidare till 2022 (Egit Fastighets AB) kan inte betyda att kommunens 
åtagande gentemot Gunnar Eriksson har förändrats. Kommunens utfästelse att sälja 
marken till en viss summa kan inte påverkas eller till och med bli ogiltig för att 
bolagskonstruktionen har förändrats. 

Att det är Gunnar Eriksson och hans familj som äger och leder även Egit Fastighets 
AB är det ingen tvekan om. För övrigt har Egit Fastighets AB endast en 
styrelseledamot och det är Margareta Eriksson. Samma Margareta Eriksson som 
skickade in den allra första förfrågan 2014. 

Samhällsbyggnadsnämnden väljer att inte yttra sig om övriga påståenden i de 
överklagandes yttrande. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig till förvaltningsrätten enligt nedan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Sbn 2023.412. 

Tidigare behandling 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 januari 2023 (Sbn § 3/2023) att 
yttra sig till förvaltningsrätten i enlighet med förvaltningens förslag i 
ärendebeskrivningen. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

 

Förvaltningsrätten i Malmö 

9S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 9
ad

79
66

2-
52

95
-4

5a
2-

a3
7a

-b
88

67
0f

73
cf

9

106



 

 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

8 februari 2023 
 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 16 Dnr SBN 2023/4 

Delegeringsbeslut januari 2023 – 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
gällande januari 2023 samt månadsrapport bostadsanpassning gällande januari 2023. 

Bostadsanpassning 
Redovisningen av bostadsanpassning avser stödhandtag, hiss samt reparation och 
besiktning av hiss. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut för januari 2023 och lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.413. 
Delegeringsbeslut januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.407. 
Månadsrapport bostadsanpassning januari 2023, handlingsid: Sbn 2023.402. 
_________ 
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 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 februari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Sbnau § 17 Dnr SBN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023-02-08 - 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av anmälningsärenden för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
2023-02-08: 
 

• Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023 
• Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026 
• Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 

2025–2026 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar godkänna redovisningen av 
anmälningsärenden och lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Johanna Kandell, handlingsid: Sbn 2023.414. 
Beslut - Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Sbn 
2023.399. 
Beslut - Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026, handlingsid: 
Sbn 2023.403. 
Beslut - Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025–
2026, handlingsid: Sbn 2023.404. 
_________  
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Nämndsekreterare: Johanna Kandell

Ordförande samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott: Sander Dijkstra

Justerare : Petra Blomgren
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: JOHANNA KANDELL
Date: 2023-02-09 07:57:47
BankID refno:  5d447a14-2711-4121-bfbe-817a157443f7

Signed by: Sander Dijkstra
Date: 2023-02-09 07:40:42
BankID refno:  4c43b409-f3b1-47a7-8220-1720b2042087

Signed by: Petra Helén Blomgren
Date: 2023-02-09 07:56:30
BankID refno:  ce812eb3-ac4d-4e44-a4d2-962ac821878c
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