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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) 

 Särskilt utlåtande (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun) 

PLANENS BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Fastigheten Pantern 6 omfattas sedan 1965 av detaljplan för 
bostadsbebyggelse. I planen anges markanvändning för bostadsändamål, 
sammanbyggda hus, för Pantern 6. Idag finns en förskola på del av Pantern 6 
men i övrigt finns inga byggnader uppförda på fastigheten. Förskolan strider 
mot gällande detaljplan eftersom den avviker från planens bostadsändamål 
samt att del av byggnaden är uppförd på mark som inte får bebyggas. 
Förskolan har ett tidsbegränsat bygglov som upphör i november 2015 och 
som inte är möjligt att förlänga ytterligare. För att möjliggöra för en 
permanent användning av förskolan inom fastigheten krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med en ny plan är att möjliggöra för befintlig förskola samt reglera 
byggrätten inom fastigheten. Planen ska även tillåta bostadsändamål för att det 
ska finnas möjlighet att bygga bostäder om förskolans verksamhet eventuellt 
upphör i framtiden. 
 
Hela planområdet får användningsändamål bostäder samt skola. Byggnader får 
vara högst två våningar. I norra delen sparas mark för att möjliggöra för 
befintlig grönyta inom fastigheten. 
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PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget i den södra delen av Tomelilla centralort,  
ca 1 km söder om tågstationen.  
 
Planområdet följer fastighetsgränsen för Pantern 6 och angränsar till 
Björkebogatan i öster. 

Planområdets läge och förhållande i Tomelillas södra del. Den 
röda markeringen visar planområdets placering och omfattning. 

Areal 

Planområdet är ca 1,1 hektar.  

Markägare 

Fastigheten Pantern 6 ägs av Tomelilla kommun.  
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PLANFÖRFARANDE 

Den nya detaljplanen ersätter tidigare detaljplan i den del som omfattar 
Pantern 6. Upprättandet av nya planen hanteras med enkelt planförfarande 
enligt plan- och bygglagen.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

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

Utbyggnadsområden för bostäder (B) och för verksamheter (V) enligt  
Översiktsplan 2002. Den gröna cirkeln markerar planområdets placering. 
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Detaljplan 

Fastigheten Pantern 6 omfattas idag av detaljplan S54 (1965). Inom Pantern 6 
tillåter gällande plan markanvändning för bostadsändamål, sammanbyggda hus 
som får vara högst tre våningar. 

Den södra delen av detaljplan S54. Fastigheten Pantern 6 illustreras  

av den röda markeringen. 

Plan som delvis upphör att gälla 

Detaljplan S54 (1965) upphör att gälla för den del av kvarteret Pantern 
som planläggs i denna detaljplan.  

Angränsande detaljplaner 

Området norr och delvis öster samt väster om Pantern 6 omfattas av den 
tidigare nämnda detaljplanen S54. Södra delen och delvis den östra samt den 
västra delen av Pantern 6 angränsar till detaljplan S65 (1973) där den 
huvudsakliga användningen är bostäder.  
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Detaljplan S54 förhållande till detaljplan S65. 

Tomtindelning 

För kvarter Pantern finns en tomtindelning som fastställdes 1975 och som 
sedan ändrades i del av kvarter Pantern 1980. Tomtindelningar blev enligt 
plan- och bygglagen 1987 gällande som fastighetsplaner. Enligt nu gällande 
plan- och bygglag från 2011 gäller tidigare fastighetsplaner numera som 
detaljplanebestämmelser. 
För Pantern 6 gäller 
tomtindelning från 1980 där 
tomtindelningen följer 
fastighetsgränsen för 
Pantern 6. I samband med 
den nya detaljplanen 
upphävs tomtindelningen 
för Pantern 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Karta över tomtindelning från 1980.  
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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 väster samt söder om 
planområdet. Genomförandet av denna plan påverkar inte den 
kulturhistoriska värdefulla bebyggelsen. 
 

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom och i närheten av planområdet. Den värdefulla 
bebyggelsen är markerad med gröna och röda ytor. Den röda ellipsen markerar planområdets 
placering. 

 

Grön markering innebär generella krav på varsamhet enligt PBL 2010:900, 2 
kap 6 § och 8 kap 17 § (ersätter tidigare PBL 1987:10 3 kap 10 §). Röd 
markering innebär, om reglering skulle ske i detaljplan, enligt PBL 2010:900, 2 
kap 6 § (ersätter tidigare PBL 1987:10 3 kap 12 §) rivningsförbud med 
exteriört skydd. 
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Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunfullmäktige antog 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjnings-
program för kommunen. I programmet är Pantern 6 utpekat som ett lämpligt 
område för bostäder. I programmet anges att hustypen för Pantern 6 är 
flerfamiljshus och antalet lägenheter är 20 stycken. 

 
Bild från bostadsförsörjningsprogrammet som visar utpekade utbyggnadsområden i Tomelilla tätort. 
Fastighetsgränsen för Pantern 6 är rödmarkerad (nummer 13). 

Tillgänglighetsplan 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 (§ 139) en Tillgänglighetsplan 2011-2014 
för Tomelilla kommun. I planen beskrivs tillgänglighetsperspektivet, vilket 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, verksamhet-
ernas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  

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 2012-
02-01 (§ 21) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för del av 
kvarteret Pantern. Nu utarbetas ny detaljplan för fastigheten Pantern 6. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 

Planområdet består av en grönyta och har en platt terräng, förutom en anlagd 
kulle på förskolans uteplats. Några enstaka träd och buskar finns inom 
området. Cykel- och gångvägen väster om planområdet omges av växtlighet.  

Del av planområdet sett från sydväst. Cykelvägen väster om  
 planområdet. 

Miljöförhållanden 

Radon 

Enligt översiktsplanen ligger inte Pantern 6 inom ett område med höga 
radonhalter. 

Tågtrafikbuller 

Befintlig järnväg ligger ca 48 meter öster om planområdet. För att säkerställa 
att bostadsbebyggelse blir en lämplig användning inom planområdet har en 
bullerbedömning utförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Järnvägens läge i förhållande till planområdet. 
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Bullerbedömning 

Underlag 

Föregående år (2013) genomfördes en tågtrafikbullerutredning för ”Bandel 
969, Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn”, beställd av Trafikverket 
Region Syd och utförd av Norconsult AB. I tågtrafikbullerutredningen har 
bullerberäkning bland annat genomförts för byggnaden mellan planområdet 
och järnvägen.  

Rödmarkerad byggnad för vilken nämnd bullerberäkning har genomförts. 

 
Tågtrafikbullerutredningen med nämnd bullerberäkning anses kunna ligga till 
grund för en bullerbedömning inom planområdet. Beräkningarna i 
bullerutredningen har baserats på dagens trafik med 41 stycken passerande 
Pågatåg ett normalvardagsdygn där hastigheterna har hämtats från BIS 
(Trafikverkets datasystem). Som beräkningsmodell har ”Buller från spårburen 
trafik. Nordisk beräknings-modell” (Naturvårdsverket och Banverket, 1999) 
använts.  
 
Gällande beräkning av bullernivåer inomhus i tågtrafikbullerutredningen har 
nedanstående antaganden gjorts för byggnader:  

 Såväl väggens som fönstrens uppskattade reduktionstal har valts i ett 
spann på 5 dB, detta på grund av dels uppgift saknas om 
väggkonstruktionens uppbyggnad dels att fönstrens reduktionstal kan 
variera avsevärt beroende på fabrikat, dess skick, tätningslister etc.  

 

 Ett ytförhållande (fönster relativt total skiljearea) på 25 % har antagits 
då uppgift om planlösning saknas.  

 

 Ljudreduktion hos eventuella friskluftsintag har antagits ej reducera 
beräknat reduktionstal eftersom uppgift om dessa saknas. Detta är 
sannolikt ej sant för alla fastigheter.  



ANTAGANDEHANDLING 

PLAN NR S164 

 

11(19) 

 

 

Beräknade ljudnivåer 

För byggnaden mellan planområdet och järnvägen har följande ljudnivåer 
beräknats: 

Ekvivalent ljudnivå utomhus – 50 dB(A)  

Maximal ljudnivå utomhus – 81 dB(A) 

Ekvivalent ljudnivå inomhus – <25 dB(A) 

Maximal ljudnivå inomhus – 38 - 43 dB(A) 

Gällande riktvärden 

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

Ekvivalent ljudnivå utomhus (vid uteplats) – 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) 

Ekvivalent ljudnivå i bostadsområdet i övrigt – 60dB(A) 

Bedömning av bullersituationen inom planområdet 

Vid en jämförelse mellan beräknade ljudnivåer och gällande riktvärden kan det 
konstateras att det är den uppmätta maximala ljudnivån utomhus som inte 
uppfyller de fastställda riktvärdena. Detta gäller för byggnaden mellan 
planområdet och järnvägen.  
 
Kommunen bedömer att det är möjligt att uppfylla samtliga gällande 
riktvärden för bostadsbebyggelse inom Pantern 6. Riktvärdet för den 
maximala ljudnivån utomhus (vid uteplats i anslutning till bostad) kan 
uppfyllas t.ex. genom att bebyggelse placeras på ett sådant sätt att en tyst sida 
uppnås där uteplats kan anordnas. Byggnaden mellan planområdet och 
järnvägen reducerar även bullret till viss del inom planområdet.  
 
För att säkerställa att riktvärdena för trafikbuller utomhus uppfylls har en 
planbestämmelse för störningsskydd lagts till i plankartan, som även omfattar 
buller för skolgård: ”Uteplatser för bostäder samt skolgård ska uppfylla de 
antagna riktvärdena för buller utomhus, 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maxnivå”. 

Risk och säkerhet 

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg och 
den planerade Simrishamnsbanan kommer att dimensioneras för persontrafik. 
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Det går dock inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt 
gods på järnvägen eftersom det teoretiskt är möjligt, därför behöver 
planeringen av området ta hänsyn till risk för farligt gods.  
 
I rapporten ” Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, 
bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods” 
(Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) visas exempel på lämplig markanvändning 
inom olika skyddsavstånd. Den nya detaljplanen för Pantern 6 tillåter 
markanvändning för bostäder och skola. I Länsstyrelsens rapport anges att 
minsta avstånd från järnväg är 60 meter för bostäder (småhusbebyggelse) och 
150 meter för skola samt bostäder (flerbostadshus i flera plan). 
 
Kommunen bedömer det vara möjligt att utgå från riktlinjen för 
skyddsavståndet för bostäder (småhusbebyggelse) på 60 meter med följande 
motiveringar: 

 Det ligger en byggnad mellan planområdet och järnvägen. 

 Bostadsbebyggelse i intilliggande områden ligger närmare järnvägen än 
60 meter. 

 Befintlig byggnad inom planområdet ligger drygt 60 meter från 
järnvägen.  

 Enligt Länsstyrelsen rapport sjunker individrisknivån kraftigt fram till 
ca 60 meter för järnväg och ökade skyddsavstånd ger därefter endast en 
marginell effekt på risknivån. 
 

Skyddsområdet blir drygt 60 meter räknat från spårvägens mitt fram till 
befintlig byggnads östra kortsida. Skyddsområde som går inom planområdet 
förses med plusmark där endast uthus, garage och andra liknande 
komplementbyggnader får uppföras. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 

Den närmast belägna bostadsbebyggelsen finns i väster samt i norr och utgörs 
av sammanbyggda hus i två våningar. Till bostäderna i norr finns även fem 
separata envåningsbyggnader som inrymmer förrådsutrymme samt 
gemensamhetslokal. Idag finns inga bostäder inom planområdet men när 
Pantern 5 (angränsar till Pantern 6 i norr) bebyggdes ingick Pantern 6 i 
bostadsplanerna och skulle spegla bostadsbebyggelsen på Pantern 5. Inga 
bostäder byggdes dock på Pantern 6 eftersom efterfrågan på bostäder av den 
typen inte var tillräckligt hög.  
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Sammanbyggd bostadsbebyggelse norr om  Bostadsbebyggelse (gröna ytor) och 
planområdet.    förråd/gemensamhetslokal (blåa ytor) närmast  

planområdet. 

 
Idag finns det begränsat utrymme till bostadsbebyggelse inom planområdet 
med tanke på den befintliga förskolans omfattning. Bostadsbebyggelse blir 
troligtvist aktuellt först om förskolans verksamhet skulle läggas ner. 

Verksamheter 

Inom planområdet finns Ängens förskola med avdelningen Smörblomman 
som har barn 1-3 år. Förskolan strider mot idag gällande plan och har ett 
förlängt tidsbegränsat bygglov som gäller till och med november 2015. 
Bygglovet är sedan inte möjligt att förlänga ytterligare. Enligt föreslagen 
detaljplan blir förskola en tillåten användning och det finns goda möjligheter 
att utöka skolverksamheten inom planområdet om behovet skulle uppstå. 

Ängens förskola på Pantern 6. 
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Den närmast belägna verksamheten utanför planområdet är avdelningen 
Prästkragen, också tillhörande Ängens förskola, som angränsar till 
planområdets östra del. Ca 200 meter sydväst om planområdet ligger 
Lindesborgsskolan som har årskurs F-6. Idrottsplatsen Tomelilla IP ligger ca 
450 meter nordöst om planområdet.  

Verksamheter inom planområdet och de närmast belägna verksamheterna  
utanför planområdet. Den röda linjen markerar planområdets avgränsning. 

Service 

Apotek, mataffärer och annan service finns vid Torget i Tomelilla centrum 
som ligger ca 750 meter norr om planområdet. Vårdcentral är belägen ca 1,2 
kilometer från området. Både förskola och skola finns inom närområdet på 
gångavstånd. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Trafikanslutning till och från planområdet sker via Björkebogatan som 
ansluter till områdets östra sida. 

Gång- och cykeltrafik 

Till Lindesborgsskolan från planområdet finns separat gång- och cykelväg. 
Den leder även förbi skolan ut mot Ystadvägen där busshållplats mot Ystad, 
Brösarp och Kristianstad finns. Gång- och cykelvägen leder också norrut från 
planområdet upp mot Byavägen där ett antal gator ansluter för möjlighet att ta 
sig vidare in mot Tomelillas centrala delar och stationen. 
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Den nämnda separata gång- och cykelvägen markerad med orange.  
Röd ellips markerar planområdets läge. 

Kollektivtrafik 

Det är ca 700 meter till hållplatsen Tomelilla Gränsgatan vid Ystadvägen och 
där stannar regionsbussarna mellan Ystad och Kristianstad. Utöver det så är 
planområdet beläget ca 1 kilometer från stationsområdet med buss- och 
tågförbindelser. Där avgår tåg till och från Malmö och Simrishamn, samt flera 
av Skånetrafikens regionbussar mot bl.a. Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, 
Kristianstad och Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda. 
Det finns ingen anslutande kollektivtrafik till planområdet. 

Parkering och utfarter 

Parkering kan lösas inom planområdet. Det är även möjligt att anordna 
parkering utanför planområdet på andra sidan om Björkebogatan mellan 
befintlig parkering och Prästkragens förskola. Marken där är oanvänd och 
planlagd för biluppställning, dvs. parkering. 
 
Utfart sker till Björkebogatan som är den enda anslutande gatan till 
planområdet. 

Friytor 

Lek och rekreation 

Tillgång till förskolans lekplats på Pantern 6 finns när förskolans verksamhet 
är stängd. I norra delen av planområdet får byggnader inte uppföras enligt nu 
föreslagen plan, därför finns det möjlighet att behålla marken som grönyta. 
Grönytan utgör en disponibel friyta för bostadhus på Pantern 5 och eventuellt 
kommande bostadsbebyggelse inom planområdet.  
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Naturmiljö 

Ca 750 meter öster om planområdet ligger Skogsbacken som är ett viktigt 
promenad- och rekreationsområde med karaktär av naturpark. Skogsbacken 
sträcker sig längs Välabäcken där det i anslutning till Skogsbacken även har 
anordnats en laxtrappa. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.  
Dagvattenhantering förutses kunna hanteras med lokalt omhändertagande av 
dagvatten.  

Värme 

Förskolan inom planområdet är idag ansluten till fjärrvärmenätet. Vid 
upprättande av flerfamiljshus finns det goda möjligheter till 
fjärrvärmeanslutning. 

El 

Planområdet är anslutet till E.ON:s elnät. 

Avfall 

De ”Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla 
kommuner”, antagna av kommunfullmäktige 2010-06-14 (§ 98), ska följas. 

Föreslagen förändring 

Den nya detaljplanen tillåter bostadsändamål som idag gällande plan, men har 
ej krav på sammanbyggda hus. Bestämmelse för skola tillkommer för att 
befintlig förskola ska vara planenlig och för att permanent bygglov ska kunna 
beviljas.  

 
Bostäder och skola 

 

Byggrätten regleras främst genom högsta antal våningar, prickmark, plusmark, 
största tillåtna byggnadsarea och högsta tillåtna byggnadshöjd på 
komplementbyggnader.  

 

 II    Högsta antal våningar 

            Byggnad får inte uppföras  

Endast uthus, garage och andra liknande komplementbyggnader får 
uppföras till högst 500 m

2
 i byggnadsarea 

  e00  Största byggnadsarea i m
2 

 Komplementbyggnader får uppföras till högst 3 meter i byggnadshöjd 
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Byggnader får vara högst två våningar istället för tre som i tidigare plan 
eftersom omkringliggande bostadshus idag är två våningar. Största tillåtna 
byggnadsarea är 2000 m2 och då är byggrätten inom plusmark inte inräknad. 
Inom plusmark får endast uthus, garage och andra liknande 
komplementsbyggnader uppföras till högst 500 m2 byggnadsarea. Om 
fastighetsindelningen inom planområdet ändras i framtiden bör den tillåtna 
byggnadsarean då fördelas jämlikt mellan fastigheterna. 
 
Plusmarken i öster utgör ett skyddsavstånd mellan 
bostadsbebyggelse/skolbebyggelse och den närbelägna järnvägen med tanke 
på eventuell framtida risk för farligt gods. Prickmarken i norr syftar till att det 
ska finnas möjlighet att behålla befintlig grönyta. Planbestämmelse för 
störningsskydd har lagts in i plankartan för att säkerställa att riktvärdena för 
buller utomhus uppfylls. U-område har lagts till med hänsyn till befintliga 
allmännyttiga kablar och ledningar inom planområdet. Inom u-område får inga 
åtgärder vidtas som kan försvåra eller hindra bibehållandet av anläggningarna 
som markreservatet är avsett för. Bestämmelsen för u-område reglerar också 
byggrätten.  

 
Uteplatser för bostäder samt skolgård ska uppfylla de antagna riktvärdena för buller 
utomhus, 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maxnivå. 

  u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar 

 

Vid uppförande av bostadshus inom hela området kan byggnader förslagsvis 
placeras enligt illustrationen nedan. Illustrationen visar tre bostadshus, tre 
garagelängor, gemensamhetsbyggnad och soprum. Total byggnadsarea i 
illustrationen är ca 2060 m2 varav 360 m2 inom plusmark enligt föreslagen 
detaljplan.  
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juli 2013 
Antagande  juni 2014 
Laga kraft  juli 2014 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få 
bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning 

 Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Genomförande av plan – Fastighetsägaren 

Huvudmannaskap 

Inom planområdet ingår ingen allmän platsmark. 

Planförfarande 

Den nya detaljplanen ersätter tidigare detaljplan i den del som omfattar 
Pantern 6. Upprättandet av nya planen hanteras med enkelt planförfarande 
enligt plan- och bygglagen.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning erfordras ej för ett genomförande av planen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen bekostas av kommunen. 
 
Planavgift kan komma att tas ut i samband med bygglov. 
 
Utöver det permanenta bygglovet för den kommunala förskolan beräknas inga 
kostnader uppstå för Tomelilla kommun vid ett genomförande av planen. 
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TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar bedöms ej erforderliga för plangenomförandet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planen har en genomförandetid på 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Idag gällande tomtindelning för Pantern 6 upphävs vid ett genomförande av 
planen. Inga negativa konsekvenser förväntas uppstå 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. 

 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 Kommunstyrelsen i Tomelilla 

beslut 2014-06-04 § 118. 

 

Vunnit laga kraft 2014-07-09. 


