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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 1:500 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) 

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

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

 Granskningsutlåtande del 2 (finns tillgänglig på kontoret för 
Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) 

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

 Illustration Svärdet 20, NP Arkitekter 2013-02-20 
 

Utredningar och undersökningar 
 Markradonmätning, GJAB Radonanalys, 2012-04-16 

 Bullerutredning, Sweco Environment AB, 2012-12-20 

 Visualisering av ljus och skuggförhållanden, Sweco Environment AB, 
2012-12-20 

 Miljöteknisk markundersökning, Svärdet 19 och 20, VA-teknik och 
vattenvård, 2014-01-31, Rev A 2014-03-10 

 Miljöteknisk markundersökning, Svärdet 14 och 17 samt Tomelilla 
237:100, VA-teknik och vattenvård, 2014-03-14 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen är i första hand att möjliggöra för ytterligare bostäder 
centralt i tätorten.  
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PLANFÖRFARANDE 

Planen genomförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget nordost om Torget i Tomelilla centralort. 
Planområdet följer fastighetsgränsen för fastigheterna Svärdet 14, 17, 19 och 
20 samt Tomelilla 237:100 (som är samtaxerad med Svärdet 17).  Området 
avgränsas av Fabriksgatan i väster, Östergatan i söder, Adelgatan och Svärdet 
8, 9 och 18 i öster samt av fastigheten Svärdet 13 i norr. 
 

 

Areal 

Planområdet är ca 6 500 kvadratmeter.  

Markägare 
Fastigheterna Svärdet 19 och 20 ägs av det kommunala bostadsbolaget 
Österlenhem. Svärdet 14, 17 och Tomelilla 237:100 (samtaxerad med Svärdet 
17) är privatägda. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Tomelilla kommun är antagen av kommunfullmäktige 
2002-09-02. I översiktsplanen anges att centralorten skall hävdas och stärkas 
då kommunen anser att en stark och välutrustad centralort är en förutsättning 
för livskraftiga tät- och småorter i omlandet och för en levande landsbygd. 

Detaljplan 

Gällande detaljplan, S 96, fastställdes av länsstyrelsen 1986-08-08. 
Användningen är avsedd för handel- hantverks- samt småindustriändamål. 
Användningen skall vara av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. 
 
Mark betecknad med punktprickar får ej bebyggas och på mark betecknad 
med romersk siffra får byggnad uppföras med högst det antal våningar som 
siffran anger. Mark med siffra inom romb, får byggnad uppföras till den 
största höjd som siffran anger. Där mark betecknas med q, får förändring av 
befintlig byggnad, som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär, ej 
vidtas.  
 

 
Bilden visar gällande detaljplan. Blå markering visar aktuellt planområde.  
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Det finns tre stycken gamla tomtindelningarna inom planområdet som 
fastställdes 1937 (med ändring fastställd 1939), 1945 och 1961. Enligt plan- 
och bygglagen från 1987 gäller tomtindelningarna som fastighetsplaner, och 
enligt plan- och bygglagen från 2011 skall de tomtindelningar som gällde som 
fastighetsplaner istället gälla som detaljplanebestämmelser. Det finns tre 
tomtindelningar (numera planbestämmelser) inom planområdet.  
 
 
 

 
Bilden visar tomtindelning från 1937.  
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Bilden visar tomtindelning från 1939. 
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Bilden visar tomtindelning från 1945. Tomtindelningen från 1945 gäller inte idag då den 1961 
ersattes av ny tomtindelning. 
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Bilden visar tomtindelning från 1961. 



PLAN NR 158 

9(31) 

 

Bilden visar samtliga tomtindelningar som finns inom kvarterat Svärdet. Röd markering är för 
tomtindelning år 1937, grön markering för tomtindelning år 1939, blå markering för tomtindelning år 
1961.  
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Angränsande detaljplaner 

Gällande detaljplan S1 (1933) angränsar i öster med användning för 
bostadsändamål. I söder angränsar detaljplan S8 (1943) som anger allmän 
plats, gata. Söder om S8, gäller detaljplan S76 (1980) som anger 
centrumbebyggelse, vilket innebär kommersiellt, socialt eller kulturellt ändamål 
med anknytning till stadsdelscentrum.  

Plan som delvis upphör att gälla 

Detaljplan S96 (1986) upphör att gälla för den del av kvarteret Svärdet som 
planläggs i denna detaljplan. De tre gamla tomtindelningarna som utgör 
planbestämmelser i detaljplanen upphör att gälla inom planområdet. Det 
innebär att tomtindelningen fastställd 1937 (med ändring fastställd 1939) 
fortsätter gälla i de delar som ej omfattas av denna detaljplan, samt att 
tomtindelningen fastställd 1961 helt upphör att gälla. För fastigheterna inom 
planområdet innebär det att det inte finns någon form av plan som reglerar 
fastighetsindelningen. 
 
Tomtindelningen från 1937 fortsätter gälla över fastigheterna Svärdet 8, 9, 12 
och 18.  
 

Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjnings-
program för kommunen. Enligt programmet framhålls förtätning av bostäder i 
centralt läge i huvudorten Tomelilla som viktigt på grund av tillgång på god 
service och kommunikationer. Lägenheter (framförallt hyresrätter) är 
efterfrågade och saknas i erforderlig utsträckning i centrala lägen. I 
bostadsförsörjningsprogrammet nämns kvarteret Svärdet eftersom förtätning 
anses lämpligt i centrala Tomelilla. I bostadsförsörjningsprogrammet skiljer sig 
inte det attraktiva äldreboendet från annat attraktivt boende. Båda utgör det 
som benämns tillgängligt boende i programmet. Två lokaliseringar pekas ut i 
Tomelilla för tillgängligt boende, vid Torget och i anslutning till Byavångens 
hyreshus. Planområdet i nu föreslagen detaljplan utgör den förstnämnda 
lokaliseringen.  
 

Tillgänglighetsplan 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 (§ 139) en Tillgänglighetsplan för 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, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  
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Tillgänglighetsfrågorna berörs i planen, och hanteras vidare vid 
bygglovsprocessen. 
 

Kulturmiljöprogram 

Enligt Ortsrapport över Tomelilla kommun, antagen av kommunfullmäktige 
2002-10-14 (§ 134), framgår det att i kvarteret för planområdet, samt i 
angränsande kvarter finns ett antal byggnader klassade som kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse.  
 

 
Bilden visar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteren kring planområdet, samt inom 
planområdet. Den röda ellipsen markerar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom 
planområdet. 

 

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 och rosa markering innebär rivningsförbud och stomskydd. 

Uppdrag 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-
10-26 (§ 188) att upprätta ny detaljplan över kvarteret Svärdet som tillåter 
bostadsanvändning inom fastigheterna samt möjliggör för centrumändamål.   
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Miljökonsekvensbeskrivning 

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

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Befintlig bebyggelse och markanvändning 

Planområdet är beläget i centrala Tomelilla tätort och är i nuläget delvis 
bebyggt. Området kring planområdet består främst av bebyggelse för bostad- 
handel- hantverk och småindustri. Byggnaden som tidigare fanns ut mot 
Östergatan var enligt gällande detaljplan betecknad med q, vilket innebär att 
sådan förändring av befintlig byggnad som förvanskar dess yttre form och 
allmänna karaktär, ej får vidtagas. Denna byggnad är idag riven då byggnadens 
tekniska status inte bedömdes möjliggöra ett bevarande.  
 
Fastigheterna inom planområdet omfattas av Svärdet 14, 17, 19 (samtaxerad 
med Svärdet 20), 20 och Tomelilla 237:100 (samtaxerad med Svärdet 17). 
Området används i dagsläget för mindre verkstad med hantverk, handel, 
service och bostäder.  

Fastigheterna inom planområdet 
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Svärdet 19 och 20 

   

  

Fastigheten Svärdet 20, f.d Engelska slakteriet, ska ha använts som slakteri för 
export till England från slutet av 1800-talet fram till år 1912 då slakteriet lades 
ned. Under en tid på 1930-talet inrymde byggnaden en biograf, 
Reginabiografen. Byggnaden ut mot Östergatan är i detaljplan S 96 betecknad 
med q, vilket innebär att dess yttre form och allmänna karaktär ej får 
förändras. Denna byggnad har dock bedömts vara i så dåligt skick att det inte 
ansetts ekonomiskt eller tekniskt försvarbart att bibehålla den. Likaså var den 
ändrad sedan tidigare med målning och icke tidstypiska fönsterpartier. I 
byggnaderna inom fastigheten har funnits problem med bland annat mögel, 
långvarigt takläckage, delar av takbjälklaget var nätt och jämt bärande och 
dessutom har fungerande värmesystem under en lång period saknats. Rasrisk 
har funnits för delar av byggnaden. 
 
Byggnadsnämnden beviljade rivningslov 2012-10-24, och rivning påbörjades 
och färdigställdes i början av 2013. 
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Svärdet 17 och Tomelilla 237:100 

  
 

   

 

 

Inom fastigheten Svärdet 17 (samtaxerad med Tomelilla 237:100) finns Alans 
Bil, som köper, byter och säljer begagnade bilar. Inom samma fastighet finns 
även bostäder och två frisörsalonger. 
 

Svärdet 14 

  

På fastigheten Svärdet 14 finns en mekanisk verkstad, Lmcon, som bland 
annat tillverkar eller servar distributionsvagnar, grindar och smide av olika 
slag. Verksamheten innebär att metall svetsas, klipps, pressas och bockas på 
platsen. Regelbunden varutransport med lastbil sker ca 1 gång per vecka, och 
ibland med ytterligare tillfälle. Verksamheten kan betraktas som en mindre 
verkstad med hantverk.  
 
I slutet av 1970-talet fanns en verksamhet som hette El-och Dieselservice. År 
1978 finns ett registrerat klagomål beträffande oväsen och illaluktande utsläpp.  
 
Markundersökningar 
 

Då det inom planområdet bedrivits slakteriverksamhet, mekanisk verkstad och 
dieselhantering har markundersökningar genomförts efter granskningsskedet. 
 
Provtagning har utförts på mark och grundvatten enligt provtagningsplaner 
som godkänts av tillsynsmyndigheten, Ystad- och Österlenregionens 
miljöförbund. Sammanfattning av resultatet på markundersökningarna finns 
nedan under respektive fastighetsnamn.  
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Svärdet 19 och 20 

Totalt har fem olika punkter provtagits och åtta markprov och ett 
grundvattenprov har skickats för analys på ackrediterat lab, vilket kan anses 
vara väl tilltaget för undersökningsområde av storleken på fastigheterna 
Svärdet 19 och 20.  

 

Bilden visar de fem punkterna som provtagits på Svärdet 20. 

PID-värdena (fotojonisationsdetektor-värdena) var generellt mycket låga på 
fastigheten, samtliga understeg 10 ppm, vilket indikerar att innehållet i marken 
med avseende på lättflyktiga kolväten är lågt.  

Det kan konstateras att det har påträffats föroreningar i form av metaller i tre 
provpunkter på fastigheten, P1, P2 och P5. I två av punkterna, P2 och P5, har 
även PAH (polycykliska aromatiska kolväten) påträffats i förhöjda halter. De 
påträffade föroreningarna bedöms vara ytliga eftersom det inte påträffades 
några förhöjda halter i underliggande skikt. Föroreningarna är således 
avgränsade i vertikalled. I nuläget är det dock inte möjligt att avgöra hur stor 
spridning aktuella föroreningar har i horisontalled.  

I det ytliga skiktet i P1, P2 och P5 har metaller av PAH påträffats i halter som 
överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning.  

I naturvårdsverkets rapport 4918 (Metodik för inventering av förorenade 
områden) anges olika ämnens farlighet. Med farlighet avses i detta 
sammanhang ett ämnes inneboende möjlighet att skada människa och miljö. 
Enligt denna rapport bedöms metallerna kadmium och bly ha mycket hög 
farlighet, koppar har hög farlighet och zink endast måttlig farlighet. I 
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rapporten anges också en indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på 
riktvärden för förorenad mark. Tillståndsindelningen är uppdelad i mindre 
allvarligt, måttligt allvarligt, allvarligt och mycket allvarligt. Påträffad 
förorening indikerar då måttligt allvarligt tillstånd på nivån ca 0-1 meter under 
markytan med undantag för halten cancerogena PAH som i punkten P5 
indikerar allvarligt tillstånd och i punkten P2 mycket allvarligt tillstånd.  

Ett grundvattenprov har tagits ut inom aktuellt område och analyserats med 
avseende på närvaro av metaller och organiska ämnen som ingår i 
petroleumprodukter. Föroreningsnivån i aktuellt grundvatten är lågt och det är 
endast ett fåtal metaller som detekterats. Grundvattnet underskrider med god 
marginal Livsmedelsverkets gränsvärde för när dricksvatten kan vara otjänligt 
hos användaren samt SPI:s (Svenska Petroleum Institutet) riktvärde för 
dricksvatten. Det bör dock påpekas att aktuellt grundvatten inte avses 
användas som dricksvatten.  

Den sammanfattande bedömningen är att området är måttligt förorenat i det 
övre marklagret. De förhöjda föroreningshalterna i mark inom 
undersökningsområdet bör därför åtgärdas inför ändrad markanvändning till 
bostadsområde. Förslagsvis grävs det övre skiktet i anslutning till påträffade 
föroreningar, ner till ca 1 meter under markytan, bort och skickas iväg för 
omhändertagande på godkänd avfallsanläggning. När de förorenade massorna 
är bortgrävda bör nya markprov tas på den orörda marken i 
utgrävningsområdets botten och sidor för att konstatera och verifiera att all 
förorenad jord är borta. Saneringen bör även omfatta tex provgropsgrävning 
för att fullt ut även avgränsa föroreningen i horisontalled inom fastigheterna.  

 

Svärdet 14 

Totalt har 2 olika punkter provtagits och 2 markprov och ett grundvattenprov 
har skickats för analys på ackrediterat lab, vilket kan anses vara väl tilltaget för 
ett undersökningsområde som omfattar Svärdet 14. 
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Bilden visar de åtta punkterna som provtagits på Svärdet 14 och 17. 

Det har inte påträffats några föroreningar i mark på fastigheten Svärdet 14. 
Uppmätta PID-halter var också mycket låga vilket indikerar att innehållet i 
marken med avseende på lättflyktiga kolväten är lågt.  

Ett grundvattenprov har tagits ut på närliggande fastighet Svärdet 20 (punkten 
P2/O1 i bilden ovan). Grundvattenprovet har analyserats med avseende på 
närvaro av metaller och organiska ämnen som ingår i petroleumprodukter. 
Förekomsten av metaller är mycket låg. Föroreningsinnehållet i grundvattnet 
bedöms vara lågt. 

 

Svärdet 17 och Tomelilla 237:100 

Totalt har 6 olika punkter provtagits och 5 markprov och ett grundvattenprov 
(punkten P12/O2 i bilden ovan) har skickats för analys på ackrediterat lab, 
vilket kan anses vara väl tilltaget för ett undersökningsområde som omfattar 
Svärdet 17 och Tomelilla 237:100.   

I den första provtagningsomgången påträffades petroleumföroreningar på 
fastigheten, öster om befintlig byggnad i punkten P9. Föroreningen 
påträffades relativt djupt, i nivå med grundvattnet. I ett försök att avgränsa 
påträffad förorening utökades antalet provpunkter dels i direkt anslutning till 
P9, norr om respektive söder om, dels uppströms P9, väster om befintlig 
byggnad. Vidare kunde konstateras att föroreningen sträckte sig norr om P9 
eftersom det kunde kännas mycket stark lukt i punkten P12. Uppmätta PID-
halter var något högre i P12 än i P9. I punkten P13 söder om P9 påträffades 
inga föroreningar. Påträffad petroleumförorening är således något avgränsad, 
det är dock inte känt vilket ursprung påträffad förorening har.  
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Trots att stark petroleumlukt kunde kännas i både punkten P9 och i punkten 
P12 är det endast i den sistnämnda punkten som förhöjda halter överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning. En del 
påträffade föroreningshalter i P12 överskrider även Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning.  

Ett grundvattenprov har tagits ut i anslutning till påträffad förorening. 
Grundvattenprovet har analyserats med avseende på närvaro av metaller och 
organiska ämnen som ingår i petroleumprodukter. Förekomsten av metaller är 
mycket låg. Däremot kan konstateras att förekomsten av 
petroleumföroreningar i grundvattnet är betydligt högre på fastigheten Svärdet 
17 än uppströms på Svärdet 20. Innehållet av aromater (>C10-C16) är något 
förhöjt jämfört med SPI:s riktvärde som har tagits fram för att undvika 
miljörisk i närliggande ytvatten.  

I en samlad bedömning kan konstateras att det har påträffats en signifikant 
petroleumförorening i den nordöstra delen av fastigheten Svärdet 17. I övrigt 
har inga förhöjda föroreningshalter påträffats i marken inom området. Det är 
oklart vad som orsakat de förhöjda föroreningshalterna. Det kan misstänkas 
att petroleumföroreningen härrör från den bensinpump som enligt muntliga 
uppgifter till VA-teknik under undersökningen skall ha varit lokaliserad direkt 
väster om befintlig byggnad på 1950/1960-talet. Punkten P11 placerades i 
direkt anslutning till platsen där bensinpumpen enligt uppgift skulle ha varit 
placerad. Några föroreningar kunde dock inte noteras i den punkten vid 
provtagningstillfället.  

Petroleumförorening har påträffats både i punkten P9 och i punkten P12. Det 
är dock endast i punkten P12 som föroreningshalter över riktvärden har 
påträffats. Den påträffade petroleumföroreningens utbredning är inte känd. 
Dock vet vi att påträffad förorening inte sträcker sig så långt att den påverkar 
punkterna P8, P10, P11 och P13 inom undersökningsområdet.  

De förhöjda föroreningshalterna i mark inom undersökningsområdet bör 
åtgärdas i anslutning till punkten P12 inför en ändrad markanvändning till 
bostadsområde. När de förorenade massorna är bortgrävda bör nya markprov 
tas på den orörda marken i utgrävningsområdets botten och sidor för att 
konstatera och verifiera att all förorenad jord är borta. 

Grundvattnet luktar olja/bensin och har förhöjda halter av aromater. 
Föroreningshalterna bedöms dock inte vara så höga att det föreligger någon 
akut risk för människors hälsa eller för miljön, under förutsättning att vattnet 
inte används som dricksvatten. I samband med att de petroleumförorenade 
massorna grävs bort bör föroreningshalten i grundvattnet sjunka avsevärt. 
Krav på saneringsåtgärd med avseende på grundvattensituationen bedöms 
därför inte föreligga i nuläget.  
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Sammanfattande bedömning av markföroreningar 

Kommunen har haft en dialog med tillsynsmyndigheten Ystad- 
Österlenregionens miljöförbund under hela planprocessen och under tiden 
markundersökningarna genomförts. Resultatet visar att markföroreningar 
föreligger i begränsad omfattning. Dessa föroreningar är möjliga att åtgärda. 
Kommunen har tillsammans med tillsynsmyndigheten gjort den samlade 
bedömningen att marken inom planområdet anses lämplig för bostadsändamål 
då de funna föroreningarna har åtgärdats enligt förslagen. För att säkerställa 
att sanering sker införs planbestämmelsen ”Bygglov eller marklov får inte ges 
förrän markföroreningarna enligt de miljötekniska markundersökningarna 
åtgärdats”.  
 

Föreslagen förändring/planförslag 

Planerad bebyggelse och markanvändning 

Detaljplanen möjliggör för bostäder, handel, hantverk och centrumändamål i 
markplan. 
 
Parkering för bostäder och annan användning skall i första hand lösas inom 
respektive fastighet. 
 
Lokalisering av byggnader inom planområdet skall ske så att avståndet mellan 
räddningsfordons uppställningsplats och alla byggnaders sidor ej överstiger 50 
meter.  
 

Svärdet 19 och 20 

Inom fastigheterna Svärdet 19 och 20 avser fastighetsägaren att uppföra en 
byggnad med 27 stycken lägenheter (se bild sid 20). Byggnationen återskapar 
kvartersstrukturen. En byggnad planeras som utmed Östergatan omfattar 4 
våningar och utmed Fabriksgatan 3 våningar. En byggnation enligt 
illustrationen nedan skapar en tyst sida mot innergården. I anslutning till 
parkeringen och innergården planeras en gemensam plats för sopor m.m.  

Det finns efterfrågan på lägenheter i centrala Tomelilla och planförslaget är en 
del av det större perspektivet, förtätning i centralorten.  
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Svärdet 14, 17 och Tomelilla 237:100 

För fastigheterna Svärdet 14 och 17 finns idag inga planer att förändra 
befintliga verksamheter. I ett långsiktigt perspektiv ser kommunen positivt på 
att fastigheterna även inrymmer bostäder. Hela planområdet med dess centrala 
läge bedöms vara lämpligt för bostäder, handel och andra verksamheter som 
är av icke störande karaktär för närliggande bostäder.   

 

Nya bestämmelser 

 BC1, Bostäder och småskaligt centrumändamål i markplan. 

 B[H1]C1, Bostäder och småskaligt centrumändamål i markplan, 
dessförinnan även befintlig småskalig bilhandel fram till 2020-12-31.  

 B[H2]C1, Bostäder och småskaligt centrumändamål i markplan, 
dessförinnan även mindre verkstad med hantverk fram till 2020-12-31. 

 b1, Bostadsbebyggelse skall uppföras i radonskyddat utförande. 

 v1, Fasad mot gemensam fastighetsgräns skall utformas utan fönster. 

 Punktprickad mark, mark där byggnad ej får uppföras. 

 Korsprickad mark, mark som med undantag av uthus, garage och andra 
liknande komplementsbyggnader inte får förses med byggnader.  

 Högsta antal våningar, varierande inom planområdet (mellan två och 
fem våningar). 

 Störningsskydd, bostadsbebyggelse skall utformas så att gällande 
riktvärden för buller inomhus, 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A) 
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maxnivå nattetid, och på uteplats, 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 
dB(A) maxnivå inte överskrids.  

 Där ekvivalent trafikbullernivå överskrider 55 dB(A) vid fasad ska 
minst hälften av bostadsrummen (i varje lägenhet) vara orienterade mot 
tyst sida. 

 Maximal trafikbullernivå vid uteplats får ej överstiga 70 dB(A). Gäller 
endast en av uteplatserna per lägenhet. 

 Kvarteret skall utformas med tyst innegård. 

 Bygglov eller marklov får inte ges förrän markföroreningarna enligt de 
miljötekniska markundersökningarna åtgärdats. 
 

Med centrumändamål avses verksamhet som bör ligga centralt eller på annat 
sätt vara lätt att nå för många människor. I ändamålet centrum ingår butiker, 
service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank, kyrkor och andra typer av 
religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, hotell osv. 

 

Mark och vegetation 

I närheten av planområdet på andra sidan av Adelgatan ligger Välaparken, där 
Välabäcken rinner. Välabäcken är ett biflöde till Örupsån och kommer från ett 
jordbruksområde norr om Lunnarp. Bäcken passerar Tomelilla tätort där den 
rinner genom Välaparken och har där utformats med en rund damm mitt i 
parken. Vidare passerar den en golfbana innan den mynnar i Örupsån väster 
om Ullstorp. Varje år letar sig havsöringen upp i Välabäcken för att leka. 
Strandskydd gäller inte invid Välabäcken inom det detaljplanelagda området.  

Service  

Planområdet är beläget i Tomelilla centrum med ett utbud av handel, 
livsmedelsaffärer, restauranger, bensinstation och service som banker och 
apotek.  
 

Inom planområdet på fastigheten Svärdet 17 finns i dagsläget en 
handelsverksamhet, som köper, byter och säljer begagnade bilar. Inom samma 
fastighet finns även två frisörsalonger. 

Verksamheter  

Inom planområdet, på fastigheten Svärdet 14 finns en mekanisk verkstad.  
 
Längs med Östergatan finns Salong Le Pe Tie och Salong Mini samt Jeanette´s 
Hårdesign, LRF konsult, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Järnia. Längs 
med Fabriksgatan finns en parkeringsplats, samt Galleri Tomelilla och Ingrids 
Fotvård. Ut med Adelgatan finns Alans bil och Välabadet, AB Reimans Bageri 
samt tillhörande parkering och butiksdel.  
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I närheten av planområdet finns Tomelilla bibliotek, Hansons babyhörna, EM 
Möbel Hansson och Coop Konsum.  
 

Påverkan från verksamheter utanför planområdet. 

Det finns ingen påverkan från verksamheter utanför planområdet. Påverkan är 
främst i form av buller från trafik, som delvis alstras av omkringliggande 
verksamheter.   

Arbetsplatser  

Planområdets centrala läge innebär att det finns en närhet till de arbetsplatser 
som finns inom Tomelilla tätort. 
 
De arbetsplatser som inryms inom planområdet är i dagsläget mindre 
mekanisk verkstad med hantverk, bilförsäljning, och frisörsalonger. 

Gator och trafik 

Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik  

Kvarteret Svärdet omgärdas av Östergatan, Adelgatan, Byskillnadsgatan och 
Fabriksgatan. Gatunätet i närheten av planområdet påverkas inte av planen 
och kommer att kvarstå i befintlig utformning.    
 

  
Gator i direkt anslutning till planområdet.  
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Kollektivtrafik 

Kommunikationsmöjligheterna är goda. Planområdet är beläget ca 500 meter 
ifrån stationsområdet med buss- och tågförbindelser till b.la. Malmö, Lund, 
Sjöbo, Ystad, Simrishamn, Brösarp och Kristianstad.  

Biltrafik 

Angöring för biltrafik till och från planområdet görs från Fabriksgatan till 
Svärdet 14, 19 och 20. Till Svärdet 17 samt Tomelilla 237:100 angörs trafiken 
från Adelgatan.  

Parkering 

Parkering löses i första hand inom planområdet och för varje fastighet för sig.  
 

Buller 

Järnvägen väster om planområdet ingår som riksintresse för kommunikation. 
Avståndet från närmsta spårmitt till planområdesgränsen är ca 200 meter. 
Planområdet ligger drygt 300 meter från den relativt högtrafikerade 
Gladanleden (Väg 11) i norr. Planområdet omges i stort av bostadsbebyggelse 
i 1-3 våningar, samt en del handel och småindustri. Alla kvarter är bebyggda 
mellan planområdet och Gladanleden, vilket innebär att bebyggelsen kommer 
fungera som bullerskärm. Förutom Östergatan har samtliga gator i närheten av 
planområdet asfaltsbeläggning som inte medför hög bullernivå jämfört med 
gatsten. Den tillåtna hastigheten är 40 km/h inom tätorten.  

 
Bullerutredning 2012-12-20 
 
En trafikbullerutredning är gjord av Sweco för kvarteret Svärdet. 
Beräkningarna är utförda enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafikbuller (Naturvårdsverket, 1996) med nutida trafikmängd samt ett 
uppräknat framtidsfall för 2030.  
 
Beräkningarna grundas på skisser av en eventuell första utbyggnadsetapp inom 
fastigheten Svärdet 20 tillsammans med befintlig bebyggelse inom kvarteret. 
Beräkningarna redovisar således inte bullersituationen när utbyggnad skett fullt 
ut enligt detaljplanen. Vid full utbyggnad enligt detaljplanen minskar 
bullernivåerna på ”tyst sida” och bebyggelsens placering utmed Adelgatan kan 
anpassas efter bästa förutsättningar. Kommunen anser att denna utredning, 
som visar det ”värsta scenariot”, ger ett tillräckligt underlag för att bedöma 
ljudnivåerna för bebyggelsen enligt föreslagen detaljplan.  
 
Beräkningarna illustreras i ett flertal kartor med olika nivåer för 
ljudutbredningen på 2 meter över marken. Därutöver redovisas i tabeller 
beräknade ljudnivåer på samtliga möjliga våningsplan. Befintliga byggnader, 
samt den planerade byggnationen Svärdet 20 (idag utan byggnad) illustreras 
med grå kroppar.  
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Ekvivalent ljudnivå 

Beräkningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna utomhus (vid fasad) 
överstiger riktvärdena längs Adelgatan och Östergatan. Genom att 
byggnadskropparna ligger längs med gatorna skapas dock en ”tyst sida” mot 
innergården. Genom att bygga samman kvarteret längs med Östergatan 
genom byggnader eller med någon bullerskärm minskas ljudnivåerna avsevärt 
på innergården. Bullerberäkningen visar att riktvärdena för ekvivalenta 
ljudnivån kan uppnås på den ”tysta sidan”. Vid full utbyggnad enligt 
detaljplanen blir de ekvivalenta ljudnivåerna lägre ju högre upp man kommer i 
planerade byggnader längs Adelgatan, Östergatan och Fabriksgatan.  
 

 
Bilden visar den ekvivalenta ljudnivån i planområdet år 2030, med en bullerskyddsskärm som är 2 
meter hög mellan Svärdet 20 och Svärdet 17.  
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Bilden visar den ekvivalenta ljudnivån i planområdet år 2030, utan bullerskyddsskärm mellan 
Svärdet 20 och Svärdet 17.  

 
 
Maximal ljudnivå 

De beräknade maximala ljudnivåerna överstiger riktvärdena (vid uteplats i 
anslutning till bostad) inom nästan hela planområdet mot omkringliggande 
gator. Vid full utbyggnad enligt detaljplanen blir de maximala ljudnivåerna 
lägre ju högre upp man kommer i planerade byggnader längs Adelgatan, 
Östergatan och Fabriksgatan. 

 
Med en bullerskyddsskärm, eller sammanbyggda huskroppar längs med 
Adelgatan och Östergatan finns dock möjlighet att innehålla riktvärdet för de 
maximala ljudnivåerna vid uteplats på den ”tysta sidan” i anslutning till bostad 
(70 dB(A)). Inom Svärdet 14 finns ett par våningsplan som ej överskrider 
riktvärdena för maximala ljudnivåer mot Fabriksgatan.  
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Bilden visar den maximala ljudnivån i planområdet, med en bullerskyddsskärm som är 2 meter hög 
mellan Svärdet 20 och Svärdet 17.  

 

Gällande riktvärden för buller och Boverkets Allmänna råd för avsteg 

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 finns riktvärden för buller från 
vägtrafik fastställda. För nybyggnation av bostadsbebyggelse anges högsta 
acceptabla ekvivalentnivå inomhus till 30 dB(A) dagtid och maximalnivån 
nattetid 45 dB(A) vid högst fem tillfällen per natt. Utomhus vid fasad anges den 
högsta acceptabla ekvivalentnivån till 55 dB(A), maximalnivån vid uteplats i 
anslutning till bostad är 70 dB(A).  
 
Enligt Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen, slutsatser för 
avsteg:  

 55-60 dBA Ekvivalent emot fasad; Nya bostäder bör kunna medges där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55-60 dBA. Under 
förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid 
fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst 
hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst 
eller ljuddämpad sida.  

 60-65 dBA Ekvivalent emot fasad; Nya bostäder bör endast i vissa fall 
medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, 
under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 
dBA vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). 
Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot 
tyst eller ljuddämpad sida.  
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Tillämpning av avsteg för detaljplan för del av Kv. Svärdet 

Bullerutredningen visar att en ”tyst sida” kan skapas då kvarteret sluts genom 
att bebyggelsen uppförs enligt detaljplanen fullt ut. Om inte detaljplanen 
genomförs i ett sammanhang kan tyst sida åstadkommas med hjälp av 
bullerskyddande plank eller murar.  
 
Kommunen gör bedömningen att avsteg bör kunna tillämpas i kvarteret 
Svärdet. Området ligger centralt, har en tydlig kvartersstruktur och en ”tyst 
sida” (med ekvivalenta ljudnivån 45 dB(A)) kan skapas mot innergården.  
 
Om bebyggelsen utförs fullt ut enligt detaljplanen eller om en 
bullerskyddsskärm anläggs i eventuell passage mellan Svärdet 17 och 20 uppnås 
riktvärdet 70 dB(A) för maximal ljudnivå vid uteplats på den ”tysta sidan”. 
Husen bör planeras så att samtliga lägenheter har en genomgående planlösning, 
där minst hälften av bostadsrummen är lokaliserade mot tyst sida, samt alla 
lägenheter har minst en av sina uteplatser på den ”tysta sidan” på innergården.  
 

Ljus och skuggor 

En visualisering av ljus och skuggförhållanden är gjord av Sweco Environment 
AB i december 2012. Ljus och skuggförhållandena inom planområdet och i 
dess närområde redovisas vid följande tider på året; 

 vårdagjämning 20 mars 2013, klockan 08.00, 12.00 och 16.00 

 sommarsolstånd 20 juni 2013, klockan 08.00, 12.00 och 16.00 

 höstdagjämning 22 september 2013, klockan 08.00, 12.00 och 16.00 

 vintersolstånd 21 december 2013, klockan 09.00, 12.00, och 15.00. 
  
Under vår och höst når planområdets skuggor närmast omkringliggande 
bebyggelse tidigt på morgonen, samt sent på eftermiddagen. Vintertid faller 
skuggbilden dock lite längre, och når ytterligare bebyggelse. Kommunen gör 
bedömningen att detta planförslags påverkan (jämfört med gällande plan) är 
liten, och sammantaget är ljusförhållandena goda i hela planområdet och 
omkringliggande kvarter (se även visualiseringen).  
 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten, avlopp och dagvatten.  

Värme 

Det är möjligt att koppla in fjärrvärme till planområdet.  
 
El 
Planområdet är anslutet till E. ON:s elnät. 
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Avfall 

Produktionen av avfall kommer troligen att öka något vid ändrad användning. 
Sophantering föreslås lösas inom varje fastighet för sig. Vid byggnation av 
lägenheter bör lokalisering av soprum ske i anslutning till gata eller parkering 
så hämtningsfordon enkelt kan nå soprum. De föreskrifter om 
avfallshantering som antogs av kommunfullmäktige i Tomelilla 2010-06-19     
(§ 98), ska följas. 
 

Störningar 

De verksamheter som inryms inom planområdet ska vara av sådan 
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad, både inom gällande detaljplan och med nu 
föreslagna bestämmelser i detaljplan. 

 

Radon 

Markradonundersökning av planområdet har utförts från den 14 mars till och 
med den 2 april 2012. Markradonet har mätts i sex olika punkter inom 
planområdet. Radonanalysen har utförts av Radonanalys – GJAB i Lund.  
 
Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt 
utgör mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark.  Mark med 
halter mellan 10 och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 
50 kBq/m3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas 
till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå.  
 
Mätresultatet tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet, vissa punkter 
på gränsen till normalriskintervallet. Radonhalter kring eller under 4 kBq/m3 
kan betyda närhet till grundvattenytan. Ytvatten kan också påverka mätvärdet. 
Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller 
efter dränering. Beroende på typ av ventilation inne behövs därför kanske viss 
tätning kring rörgenomföringar mot mark som en enklare variant av 
radonskyddat byggande vid nybyggnation. 

 
Bostadsbebyggelse skall utföras radonskyddat, vilket tas in som en 
bestämmelse i planen. Radonskyddande utförande kan innebära att golv och 
väggar inte ger uppenbara otätheter mot mark. Kantisolering som släpper 
igenom jordluft längs ytterkanterna på betongplattan skall undvikas. 
Byggnation bör ske så att sättningar undviks och det bör tätas där rör går 
genom bottenplatta och källarytterväggar (Boverket-Åtgärder mot radon i 
bostäder). 
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Kartan nedan visar de sex punkter där markradon mätts. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Planen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljö-
bedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11,12 §§ 
miljöbalken bedöms därför inte behöva genomföras. Den behovsbedömning 
som utförts grundas på följande:  
  

 Planen möjliggör komplettering av bostäder inom befintlig 
bebyggelsestruktur och bidrar till önskemålet om förtätning av bostäder 
i centralt läge i kommunens huvudort.  

 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.  

 Planförslaget innebär en marginell ökning av biltrafik i området. 
Ökningarna av buller och avgasutsläpp bedöms som försumbara i 
förhållande till dagsläget.  

 Kommunen gör bedömningen att avsteg för buller bör kunna tillämpas 
i kv. Svärdet. Området ligger centralt och har en tydlig kvartersstruktur. 



PLAN NR 158 

30(31) 

 

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa.  

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas.  

 Planen bedöms sammantaget ge en ringa miljöpåverkan.  

 Kommunen gör bedömningen att skuggbildningen på omkringliggande 
fastigheter är acceptabel, samt att ljusförhållandena inom planområdet 
är goda.  

 

 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juli 2013 
Granskning  november 2013 
Antagande  april 2014 
Laga kraft  maj 2014 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år räknat från den dag då planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning 

 Detaljplanearbete - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Grundkarta - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Genomförande av plan – Fastighetsägaren  

Huvudmannaskap 

Inom planområdet ingår ingen allmän platsmark. 

Planförfarande 

Planen genomförs med normalt planförfarande. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Fastighetsreglering genom en sammanslagning av Svärdet 19 och 20 bör göras 
vid ett genomförande av planen.  
 
Tomelilla 237:100 bör regleras till Svärdet 17, då Tomelilla 237:100 som 
knappt är 40 kvm stor inte enskilt utgör en ändamålsenlig fastighet. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Del av planen bekostas av sökanden. Planavgift tas ej ut i samband med 
bygglov för fastigheten Svärdet 19 och 20. För övriga fastigheter kommer 
planavgift tas ut i samband med bygglov. 
 
Planavtal är tecknat mellan kommunen och fastighetsägaren för Svärdet 19 
och 20. 
 
Inga kostnader beräknas uppstå för Tomelilla kommun vid genomförande av 
planen.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Bullerberäkningar och undersökning av markradon har gjorts, se under 
rubrikerna buller och radon.  

Övriga utredningar 

En ljus- och skuggstudie har genomförts, se under rubriken ljus och skuggor. 
Markundersökningar har gjorts efter granskningsskedet. Resultatet visar att 
föroreningar föreligger i begränsad omfattning. Dessa föroreningar är möjliga 
att sanera. Kommunen har tillsammans med tillsynsmyndigheten gjort den 
samlade bedömningen att marken inom planområdet anses lämplig för 
bostadsändamål då de funna föroreningarna har åtgärdats enligt förslagen. För 
att säkerställa att sanering sker införs planbestämmelsen ”Bygglov eller 
marklov får inte ges förrän markföroreningarna enligt de miljötekniska 
markundersökningarna åtgärdats”.  
 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

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

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

 

Bengt Alm  Ulrika Ljung  Malin Hading   
Stadsarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt 

Tillhör Kommunfullmäktige i Tomelilla 

beslut 2014-06-18 § 108. 

 

Vunnit laga kraft 2014-07-15. 


