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PLANBESKRIVNING 
 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas en 
planbeskrivning. Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften 
planen har. För planbeskrivningen gäller att den inte har någon egen 
rättsverkan.  

PLANHANDLINGAR 

 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar 

 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kontoret för 
Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) 

 Behovsbedömning (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun) 

 Grundkarta (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun) 

 Samrådsredogörelse (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun) 

 Granskningsutlåtande (finns tillgänglig på kontoret för 
Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) 

PLANENS BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Fastigheterna Hallen 2 och Hallen 3 omfattas sedan 1990 av detaljplan för 
bostadsbebyggelse. Planen framställdes i syfte att HSB, Hyresgästernas 
Sparkasse- och Byggförening, skulle bilda en bostadsrättsförening och uppföra 
bostäder inom hela området. Inga kommunala gator eller ledningar skulle 
byggas ut i området eftersom det skulle ha interna förbindelser. Det planerade 
projektet genomfördes inte och för närvarande finns det inte förutsättningar 
att fullfölja planen på det sätt som planerades 1990. Kommunen vill istället 
möjliggöra för tomtplatser till bostadshus inom Hallen 2 vilket bland annat 
kräver att en lokalgata anläggs inom kvarteret. Idag finns en förskola på 
fastigheten Hallen 3 och ”SoL-huset” på Hallen 2 som inrymmer Tomelilla 
kommuns verksamhet för stöd och lärande.  
 
Syftet med den nya detaljplanen är att införa en lokalgata inom Hallen 2 samt 
möjliggöra för tomter till olika typer av bostadshus. Planen syftar också till att 
reglera markanvändningen så att nuvarande verksamheter inom fastigheterna 
Hallen 2 och Hallen 3 ska vara planförenliga samt att fastigheterna långsiktigt 
ska kunna nyttjas. 
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Planen möjliggör för bostäder inom Hallen 2 som får vara högst två våningar. 
Bostadshusen kan vara både sammanbyggda och friliggande. Inom Hallen 2 
planeras en lokalgata för att försörja blivande bostadsfastigheter. Del av 
Hallen 2, ”SoL-huset”, får användningssätt för vård, kontor, bostäder och 
skola. För förskolan på Hallen 3 blir användningssättet skola och bostäder.  

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Tomelilla centralort, ca  
800 m nordväst om stationen.  
  
Planområdet följer fastighetsgränsen för fastigheterna Hallen 2 och Hallen 3. 
Området avgränsas av Löparegatan i öster, Västervångsvägen i norr, 
Stafettgatan i väster samt fastigheterna Hallen 1 och Kv. Badet i söder.  

Planområdets läge och förhållande i Tomelillas nordvästra del. Den röda markeringen visar 
planområdets placering och omfattning. Den gula linjen motsvarar fastighetsgränsen som skiljer 
Hallen 2 och Hallen 3 åt varandra.  

Areal 

Planområdets omfattning är ca 2,8 hektar.  

Markägare 

Fastigheterna Hallen 2 och Hallen 3 ägs av Tomelilla kommun. 
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PLANFÖRFARANDE 

Den nya detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

I översiktsplanen för Tomelilla kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2002-09-02, är större delen av planområdet utpekat som utbyggnadsområde 
för bostäder. Planförslaget strider således inte mot översiktsplanen.  

Utbyggnadsområden för bostäder (B) och för verksamheter (V) enligt  

Översiktsplanen (2002). Den gröna ellipsen markerar planområdet. 

Detaljplan 

År 1974 vann detaljplan S68 laga kraft som innebar en ändring och utvidgning 
av stadsplan för del av Västervången, där bland annat Kv. Hallen ingick. Den 
idag gällande detaljplanen S109 är från 1990 och är en ändring av S68 i den del 
som berör fastigheterna Hallen 2 och Hallen 3. I S68 var Hallen 2 och Hallen 
3 planlagt för bostadsändamål, radhus och för garageändamål. Bostäderna fick 
vara högst två våningar och garagen högst 3 meter. 
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Urklipp av detaljplan S68 över Hallen 2 och Hallen 3 m.fl. Den röda markeringen motsvarar 

planområdesgränsen för gällande detaljplan S109. 

 

Bilden på nästa sida visar den idag gällande planen för Hallen 2 och Hallen 3. 
Fastigheterna redovisades som ett storkvarter i planen eftersom man ville 
möjliggöra för ett öppet byggnadssätt. Användningen i planen är bostäder som 
får vara högst en våning. Avsikten med denna detaljplan var att bilda 
lägenheter i form av parhus och skulle även inrymma en barnstuga och ett 
grupphem för äldre. Detaljplanen S109 vann laga kraft 1990-03-22 och hade 
en genomförandetid som upphörde 2000-06-30. 
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Plankarta för detaljplan S109. 

Angränsande detaljplaner 

Planområdets södra, västra samt norra del angränsar till detaljplan S68 vars 
huvudsakliga användning är bostäder. Området öster om planområdet 
omfattas av detaljplan S142 som främst har användningen  
skola/folkhögskola. 

Riksintresse 

Framtida järnväg 

Detaljplanen ligger i ett område som är utpekat som riksintresse för framtida 
järnväg med hänsyn till Simrishamnsbanan. Till förstudien för 
Simrishamnsbanan fanns två utredningskorridorer för anslutning till Tomelilla 
centralort varav en av dem angränsade till nu föreslagen detaljplan (se bild 
nästa sida). 
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Utredningskorridorer för anslutning till Tomelilla centralort i förstudien. Röd  
markering visar planområdets läge. 

 
I den nu upprättade samrådshandlingen till järnvägsutredningen för 
Simrishamnsbanan är utredningskorriden som ligger närmast detaljplanen 
bortplockad. Kommunen anser därför att detaljplanen inte behöver utformas 
med hänsyn till den framtida Simrishamnsbanan.  

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet, som redovisar kulturmiljövårdens sektorsintressen, 
ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad avser 
kulturmiljöfrågorna. I enskilda ärenden får kulturmiljövårdens 
sektorsintressen avvägas mot andra väsentliga intressen. Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i 
”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Enligt ortsrapporten över Tomelilla kommun omfattas planområdet inte av 
någon kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Däremot finns byggnader 
klassade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse öster om planområdet, 
bland annat inom folkhögskoleområdet. Genomförandet av nu föreslagen 
plan kommer inte påverka den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen 
utanför planområdet.  
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Den kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen inom och i närheten av planområdet. Den värdefulla 
bebyggelsen är markerad med gröna och röda ytor. Den röda ellipsen markerar planområdets 
placering. 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunfullmäktige antog 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjnings-
program för kommunen. I programmet är Hallen 2 utpekat som ett lämpligt 
område för bostäder. I programmet anges att antalet bostäder för Hallen är 20 
och hustypen är parhus.  

 
Bild från bostadsförsörjningsprogrammet som visar utpekade utbyggnadsområden för bostäder i 
Tomelilla tätort. Fastighetsgränsen för Hallen 2 är rödmarkerad (nummer 5). 
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Tillgänglighetsplan 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 (§ 139) en ”Tillgänglighetsplan för 2011-
2014” för Tomelilla kommun. I planen beskrivs tillgänglighetsperspektivet 
som är ett samlat begrepp för tillgänglighet och användbarhet. Användbarhet 
ger förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att vara delaktiga, 
kunna använda tjänster, besöka lokaler och inhämta information. 
Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  
 
Vid byggnation av flerbostadshus ska ”Bättre för alla, 
grundutformningsprogram av flerbostadshus i Tomelilla”, antagen av 
kommunfullmäktige 2011 (§ 138) följas. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och i detta fall anses 
inte en miljökonsekvensbeskrivning vara erforderlig. 

Beslut 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-
04-14 (§ 66) att för prövning utarbeta förslag till ändring av detaljplan för 
fastigheten Hallen 2. Nu utarbetas förslag till ny detaljplan för Hallen 2 och 
Hallen 3.  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation  

Planområdet består av en grönyta samt asfalterade ytor i form av vägar och 
parkering i anslutning till förskolan samt ”SoL-huset”. Inga större 
nivåskillnader finns inom området.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet sett från Stafettgatan i väster, vy mot nordöst respektive sydöst. 

 
I planområdets nordöstra hörn finns en stor ask och längs Löparegatan på 
planområdets östra sida är en trädallé med pilträd planterade som är ca 30-35 
år gamla. I den nya planen avsätts mark som natur för att bevara träden. 
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Trädalléer är en biotop som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 
kap. 11 § miljöbalken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Askträdet i det nordöstra hörnet. Pilträd längs Löparegatan. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

I de intilliggande områdena till Hallen 2 och Hallen 3 i väster samt i söder 
utgörs bebyggelsen av bostäder. Bostäderna i väster på andra sidan om 
Stafettgatan är friliggande enbostadshus som är 1,5 plans villor. Fasaderna 
utgörs av tegel i nedre plan och träpanel i övre. I det södra området är 
bostäderna radhus i två våningar med fasad i tegel. 

1,5 plans villa i det västra området.  Radhus i det södra området.  

 

Detaljplanen möjliggör för främst småhus eftersom antalet våningar är 
begränsat till två, men det finns även möjlighet till flerbostadshus. Det finns 
goda förutsättningar att skapa hyresrätter eller bostadsrätter som en alternativ 
upplåtelseform utifrån detaljplanens bestämmelser. Illustrerad tomtindelning 
visar att det till exempel finns möjlighet att bygga 11 friliggande villor eller 9 
friliggande villor tillsammans med 7 radhus/kedjehus. Tomtstorlekarna 
varierar mellan 450-1400 m2 i de olika alternativen. Storleken på tomterna till 
friliggande enbostadshus har illustrerats utifrån att det finns efterfrågan på 
tomter som är större än 1000 m2 i Tomelilla. 

Området för ”SoL-huset” samt Hallen 3 kommer behålla den idag gällande 
användningsbestämmelsen för bostäder men även få ytterligare 
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användningsbestämmelser. Detta för att befintliga verksamheter ska vara 
planenliga samt att fastigheterna långsiktigt ska kunna nyttjas.  

Verksamheter 

Fastigheten Hallen 3 är bebyggd med Västervångens förskola som har funnits 
sen 1991. Enligt beskrivning till detaljplan S109 skulle planområdet inrymma 
en barnstuga, vilket gjorde att nybyggnationen av förskolan beviljades. 
Bygglov beviljades därefter för två tillbyggnader av förskolan år 2002 och 
2004. Förskolan är uppförd i en våning och fasadmaterialet är puts och 
träpanel. I nya detaljplanen tillkommer användningsbestämmelsen skola för 
förskolans verksamhet. Även bestämmelse för teknisk anläggning tillkommer 
för befintlig transformatorstation. Bostadsbestämmelsen kvarstår från idag 
gällande plan. 

 
I den södra delen av fastigheten Hallen 2 är ”SoL-huset” beläget som har 
funnits sen 2001. I ”SoL-huset” har socialpsykiatrin och missbruksenheten 
sina verksamheter, och båda ingår i Tomelillas verksamhet för stöd och 
lärande. Byggnaden som utgör ”SoL-huset” är en våning och har trä som 
fasadmaterial. Byggnaden uppfördes med tidsbegränsat bygglov eftersom den 
stred mot gällande plan. Det tidsbegränsade bygglovet blev förlängt som 
längst till 2011-01-30 och sedan var det inte möjligt att förlänga lovet 
yterliggare. Istället medgavs ett anstånd med borttagandet av byggnaden som 
längst till 2015-12-31. I den nya planen tillkommer användningsbestämmelse 
för vårdverksamhet som gör att verksamheten kan kvarstå. Även 
användningsbestämmelse för kontor och skola tillkommer. 
Bostadsbestämmelsen kvarstår från idag gällande plan. 
 
Folkhögskolan angränsar till Hallen 2 i öster och omfattas av flera byggnader. 
Den byggnad som ligger närmast Hallen 2 i söder är ett suterränghus som har 
tegel och trä som fasadmaterial. Byggnaden som ligger närmast Hallen 2 i norr 
har en våning och putsad fasad. Andra verksamheter som ligger nära 
planområdet är Sporthall samt Kastanjeskolan som båda ligger ca 300 meter 
sydöst om planområdet. 
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Verksamheter inom planområdet och de närmast belägna verksamheterna utanför planområdet. 
Den röda linjen markerar planområdets avgränsning. 

Service 

Mataffär finns ca 800 m från planområdet beläget vid stationsområdet. 
Vårdcentral ligger ca 600 meter från området. Apotek samt annan service 
finns vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 1,2 kilometer från 
planområdet. Skola finns inom gångavstånd och förskola inom planområdet. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Idag finns inga gator inom Hallen 2 och därför planeras en ny lokalgata för att 
försörja kommande bostadshus. Den totala bredden på gaturummet är satt till 
fem meter förutom i svängarna där bredden uppgår till sex meter. Den nya 
gatan ansluter till Stafettgatan vid två punkter och gång- och cykeltrafiken är 
integrerad med biltrafiken. 
 
Alternativa platser för infarterna till planområdet var Stafettgatan i väster och 
Löparegatan i öster. Anledningen till att Stafettgatan blev vald är dels för att 
integrera det nya bostadsområdet med det befintliga i väster och dels för att 
pilträden längs Löparegatan inte ska ta skada. Dessutom skulle utfarter vid 
Löparegatan innebära att bilisterna måste korsa cykelvägen som ligger längs 
med Västervångsvägen i norr för att kunna ta sig till och från bostadsområdet. 
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Löparegatan som korsar cykelvägen. 

Biltrafik 

Trafikanslutning till planområdet för biltrafik sker via Västervångsvägen från 
Malmövägen. Då infart till planområdet sker från Stafettgatan i väster 
förväntas det bli en ökning av biltrafik på Västervångsvägen och efterföljande 
Stafettgatan allteftersom nya bostadshus byggs inom planområdet. 
Trafikökningen bedöms bli acceptabel då antalet bostadshus är begränsat.  

Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykeltrafik kan ansluta till planområdet både söder- och norrifrån 
via Stafettgatan i väster. För att ta sig till stationen respektive centrum sker 
gång- och cykeltrafik huvudsakligen på Malmövägen där det finns trottoar för 
fotgängare samt markerad cykelbana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trottoar och markerad cykelbana  
vid Malmövägen. 

 
Det finns två möjligheter att ta sig till Malmövägen för fotgängare och cyklister 
för att sedan ta sig vidare till stationen och centrum. Antingen följer man 
Västervångsvägen ut till Malmövägen eller Stafettgatan söderut till Anders 
Perssons väg som sedan ansluter till Malmövägen. Se bild nedan. Oavsett väg 
sker gång- och cykeltrafik både på separat gång- och cykelbana samt på bilväg. 
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Den gröna linjen visar väg för gång- och cykeltrafik från planområdet till stationen och Torget. 

 

Längs med planområdet i väster är gång-och cykeltrafik idag integrerad med 
biltrafiken på Stafettgatan. Möjlighet finns att anlägga en gång- och cykelväg 
väster om planområdet vid Stafettgatan för att öka säkerheten för oskyddade 
trafikanter.  

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 800 meter från stationsområdet med buss- och 
tågförbindelser. Där avgår tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, 
samt flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, 
Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund. Kommunikationsmöjligheterna 
bedöms vara goda. Det finns ingen anslutande kollektivtrafik till planområdet.  

Parkering, utfarter 

Parkering löses inom planområdet på respektive fastighet. 
 
Utfarter från de bostadstomter, som bildas inom planområdet där endast 
bostadsändamål förekommer, sker till den nya lokalgatan. I detaljplanen råder 
utfartsförbud till Västervångsvägen och till stor del av Stafettgatan eftersom 
utfarter inte lämpar sig där. Möjlighet att anordna utfart till Löparegatan 
begränsas av naturmarken samt markreservatet som tillkommer i nya 
detaljplanen.  

Friytor 

Lek och rekreation 

Tillgång till lekplats finns på Västervångens förskola när verksamheten är 
stängd. Ca 370 meter söder om planområdet finns ett grönområde som är 
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drygt 4,5 hektar med bland annat skogsparti och en fotbollsplan med 
konstgräs. Det finns goda förutsättningar att skapa disponibel friyta för 
kommande bostadsfastigheter.  

Naturmiljö 

Kronoskogen, som är ett av kommunens naturvårdsområden, ligger ca 2,5 
kilometer från planområdet vid Svampabanan och Tosselilla sommarland. 
Naturområdet är drygt 50 hektar stort och har varierad miljö. I Kronoskogen 
finns olika motionsslingor, varav några har belysning kvällstid.  

Störningar  

Trafikbuller 

Malmövägen, riksväg 11, sträcker sig förbi planområdet i nordöst. Den 
närmaste punkten inom byggbar bostadsmark, enligt föreslagen detaljplan, 
ligger ca 98 meter från Malmövägen. En bullerberäkning har gjorts för 
punkten där bullernivåerna har beräknats för idag samt för år 2035. I 
beräkningen har även trafikbuller från Västervångsvägen räknats med. 
 

 
Planområdets förhållande till Malmövägen samt mätpunkt för  
bullerberäkningen. 
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Bullerberäkning  

Dagens trafikmängd för Malmövägen har hämtats från Trafikverkets 
Vägtrafikflödeskarta (värden från 2010). För Västervångsvägen har antalet 
fordon per dygn antagits vara den mängd som skiljer sig mellan de olika 
värdena för Malmövägen (se de två nästkommande bilderna). Sannolikt är den 
faktiska trafikmängden lägre. Andelen tung trafik har angetts vara detsamma 
som för Malmövägen norr om Västervångsvägen. För år 2035 har en prognos 
för trafikmängden gjorts där trafiken beräknats ha ökat med 1,6 % per år för 
personbilar och 2,0 % per år för tung trafik. Beräkningen av buller har gjorts 
med Buller VÄG version 8.6, Trivector AB (enligt Naturvårdsverkets modell, 
reviderad 1996).  
 
Eftersom det är sannolikt att hastigheten höjs från 70 km/h till 80 km/h på 
Malmövägen så har hastigheten antagits vara 80 km/h i bullerberäkningen.  
De två följande bilderna visar information om trafikmängder och hastigheter 
som använts i bullerberäkningen för år 2014 och 2035.  
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Beräknad ekvivalent- och maxnivå år 2014 och 2035 

Idag har ekvivalentnivån beräknats till 52 dB(A) och maxnivån till 80 dB(A) 
för punkten. För år 2035 har ekvivalentnivån beräknats till 54 dB(A) och 
maxnivån till 80 dB(A).  

Gällande riktvärden 

I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställdes riktvärden 
för trafikbuller. Följande riktvärden gäller för vägtrafik vid nybyggande av 
bostadsbebyggelse: 

Ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) – 55 dB(A)  

Maximal ljudnivå utomhus (vid uteplats i anslutning till bostad) – 70 dB(A) 

Ekvivalent ljudnivå inomhus – 30 dB(A) 

Maximal ljudnivå inomhus nattetid – 45dB(A) 

Bullerbedömning 

Kommunen bedömer att det är möjligt att uppfylla samtliga gällande 
riktvärden vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. Den maximala bullernivån 
utomhus (vid uteplats i anslutning till bostad) kan t.ex. uppfyllas genom att 
bebyggelse placeras så att en tyst sida för uteplats skapas. För att säkerställa att 
riktvärdet för maximal ljudnivå utomhus uppfylls har en 
störningsskyddsbestämmelse införts ” Uteplats i anslutning till bostad ska 
uppfylla gällande riktvärde för maximala bullernivåer, 70 dB(A)”. 
Bullernivåerna inomhus uppfylls utan några särskilda åtgärder.  
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Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten. De 
befintliga ledningarna anses ha tillräckliga dimensioner för att klara den ökade 
belastningen som utbyggnationen av bostäder kan innebära. Kommunen 
kommer således ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som 
positivt om fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget 
initiativ vidta åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen 
på dagvattennätet vid kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att 
fastighetsägare ska omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med 
ett genomförande av den nya planen. 
 
Det finns möjlighet att fördröja dagvattnet från den nya lokalgatan utanför 
planområdet. 

Värme 

Tomelilla kommun förespråkar att miljövänliga uppvärmningsalternativ 
används. Det kommer eventuellt finnas möjlighet att ansluta sig till 
fjärrvärmenätet.  

El 

Planområdet är anslutet till E.ON:s elnät. Inom planområdet finns en 
transformatorstation och vid utbyggnation av området kommer eventuellt en 
till transformatorstation krävas för att säkerställa elförsörjningen. Enligt 
svensk elstandard SS-EN 61936-1 är minsta avstånd mellan 
transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag 5 meter.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och 
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2010-06-14 (§ 98). 

Radon 

Enligt översiktsplanen ligger Hallen 2 och Hallen 3 inte inom ett område med 
höga radonhalter.  

Föreslagen förändring 

Den nya detaljplanen anger användningarna lokalgata och natur inom 
allmänna platser.  En lokalgata inom planområdet är en förutsättning för att 
kunna uppföra bostäder. Naturmarken syftar till att bevara träden längs med 
Löparegatan.  

 
Lokaltrafik 

Naturområde 
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Inom kvartersmark tillåter detaljplanen bostäder, vård, skola, kontor och 
tekniska anläggningar i olika omfattningar. 
 
 Bostäder 

 Vård, bostäder, skola och kontor 

 Tekniska anläggningar 

 Skola och bostäder 

 
Inom Hallen 3 där Västervångens förskola har sin verksamhet är både skola 
och bostäder tillåtet. Användningen skola har lagts till för att befintlig förskola 
ska vara planenlig. Bostäder har lagts till för att möjliggöra för ytterligare 
användning inom fastigheten om förskolans verksamhet eventuellt inte skulle 
finnas kvar i framtiden. Inom Hallen 3 har även användningen tekniska 
anläggningar lagts till för befintlig transformatorstation.  
 
Endast bostadsändamål är tillåtet inom större delen av Hallen 2. 
Inom södra delen av Hallen 2 där ”SoL-huset” är beläget tillåter detaljplanen 
vård, bostäder, skola och kontor. Användningen vård har lagts till för att 
befintliga verksamheter i ”SoL-huset” (som går under användningen vård) ska 
vara planenliga och för att permanent bygglov ska kunna beviljas. Bostäder, 
skola och kontor har lagts till för att området ska kunna användas till andra 
ändamål om befintliga verksamheter i ”SoL-huset” eventuellt skulle upphöra. 
 
Byggrätten inom planområdet regleras bland annat genom utnyttjandegrad. 

e1 Den tillåtna byggnadsarean är högst 1/3 av 
fastighetsarean/tomtarean, dock maximalt 300 m

2
 per 

fastighet/tomtplats med undantag för radhus/kedjehus 

e2150 Maximal byggnadsarea i m
2
 per bostadsenhet/bostadslägenhet 

om radhus/kedjehus uppförs 

e3700 Maximal yta i m
2
 som byggnad får uppföras på 

 e41400 Maximal yta i m
2
 som byggnad får uppföras på 

 
Inom södra delen av Hallen 2 där ”SoL-huset” är beläget får byggnad uppföras 
till maximalt 700 m2. Befintlig byggnad är ca 540 m2 vilket innebär att 
ytterligare ca 160 m2 byggnadsyta kan uppföras inom området betecknat med 
DBSK. Inom Hallen 3 får byggnad uppföras till maximalt 1400 m2. Befintliga 
byggnader upptar idag ca 1100 m2 vilket gör det möjligt att bygga ytterligare ca 
300 m2. 
 
Byggrätten regleras även genom prickmark, markreservat, placering av 
byggnader, högsta byggnadshöjd samt högsta antal våningar. 

Byggnad får inte uppföras  

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar 
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p1 Byggnader ska placeras minst 4 meter från samtliga 
fastighetsgränser/tomtgränser 

p2 Byggnader ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns/tomtgräns eller vara sammanbyggda i gemensam 
fastighetsgräns/tomtgräns 

 Högsta byggnadshöjd i meter 

II Högsta antal våningar 

 
Markreservat, u-område, har lagts till för allmännyttiga ledningar inom 
planområdet. Markreservatet innebär begränsningar för fastighetsägaren att 
använda marken. Inom området får inga åtgärder vidtas som kan försvåra eller 
hindra bibehållandet av anläggningarna som markreservatet är avsett för.  
 
Bestämmelsen för placering av byggnader inom Hallen 2 (p2) gör det möjligt 
att uppföra olika typer av bostadshus. 
 
Störningsskyddsbestämmelsen syftar till att bullernivåer som riskerar att 
överskridas uppfyller gällande riktvärden. 

Uteplats i anslutning till bostad ska uppfylla gällande riktvärde för maximala 
bullernivåer, 70 dB(A). 

 
 
Längs med Stafettgatan vid kvartersmarken för endast bostadsändamål har det 
lagts till utfartsförbud eftersom det bedöms som olämpligt att anordna utfarter 
där. 
 

Körbar utfart får inte anordnas 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juli 2013 
Granskning  november, december 2013 
Antagande  juni 2014 
Laga kraft  juli 2014 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 10 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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Ansvarsfördelning 

 Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Genomförande av plan inom kvartersmark – Fastighetsägaren 

 Genomförande av plan inom allmän platsmark – Tomelilla kommun 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Planförfarande 

Den nya detaljplanen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning behöver ske vid ett genomförande av planen då 
bostadsfastigheter ska styckas från Hallen 2. Även en fastighetsreglering med 
syfte att överföra mark från Hallen 2 till Hallen 3 behöver ske vid ett 
genomförande av planen. 
 
De anläggningar som använder utrymme inom markreservat för avsett 
ändamål bör säkras genom avtalsservitut eller ledningsrätt. Det är 
huvudmannen för anläggningen som måste ta initiativ till utnyttjande av 
markreservatet. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen bekostas av kommunen. Planavgift kommer att tas ut i samband med 
bygglov. Tomelilla kommun står för kostnader för drift samt underhåll av 
allmän platsmark. Kommunen bekostar även uppförandet av lokalgata, 
belysning samt vatten och avlopp. Enligt kostnadskalkyl gjord av gatukontoret 
på Tomelilla kommun beräknas kostnaden för kommunen bli 3-3,5 miljoner 
kronor för gator (exklusive ytbeläggning), belysning samt vatten och avlopp. 
Även fastighetsbildning för Hallen 2 och Hallen 3 samt fastighetsbildning i 
övrigt bekostar Tomelilla kommun. 
  
Fastighetsägare kommer betala anslutningsavgift för vatten och avlopp. 
Anslutningsavgifterna ska enligt VA-enheten täcka de kostnader som uppstår 
för kommunen i samband med anläggandet av vatten och avlopp. 
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Tomelilla kommun får intäkter för de bostadsfastigheter som styckas av från 
Hallen 2 och säljs.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar bedöms inte vara erforderliga för 
plangenomförandet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planen har en genomförandetid på 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Vid ett genomförande av planen kan både friliggande och sammanbyggda 
bostadshus uppkomma med en höjd av högst två våningar. Verksamheterna 
inom Hallen 2 och Hallen 3, förskolans och ”SoL-husets” verksamheter, blir 
tillåtna enligt detaljplanens användningsbestämmelser, samt får ytterligare 
möjliga användningssätt. Inga utfarter får anordnas till Västervångsvägen eller 
till stor del av Stafettgatan och det finns begränsningar för hur mycket 
byggnadsyta som får uppföras. Den nya lokalgatan ansluter till Stafettgatan i 
väster och den förväntade följden är att trafikmängden på Västervångsvägen 
och Stafettgatan ökar marginellt. Nybyggnation av bostäder samt anläggandet 
av lokalgatan kommer innebära att ytor inom planområdet blir hårdgjorda. 
Pilträden längs Löparegatan bevaras och likaså den stora asken i planområdets 
nordöstra hörn. Ett genomförande av planen innebär att fastigheten Hallen 3 
utökas mot norr, området för ”SoL-huset” blir en egen fastighet samt att 
Hallen 2 styckas av till flera bostadsfastigheter. 
 
Inga betydande negativa konsekvenser förväntas uppstå vid ett genomförande 
av den nya planen. 
 
Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en 
plan göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 
 
Planen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11,12 §§ 
miljöbalken bedöms därför inte behöva genomföras. Den behovsbedömning 
som utförts grundas på följande: 

 

 Bebyggelsen ansluts till redan utbyggd infrastruktur och har tillgång till 
befintlig offentlig och kommersiell service. 
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 Områdets centrala läge underlättar för resor till fots, med cykel och 
med kollektivtrafik. 

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa. 

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

 Planen bedöms sammantaget ge ringa miljöpåverkan. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

 

 

 

 

Bengt Alm  Ulrika Ljung  Sofia Karlsson 
Stadsarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt 

 
 

Tillhör Kommunfullmäktige i Tomelilla 

beslut 2014-06-18 § 107. 

 

Vunnit laga kraft 2014-07-15. 


