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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) 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Enligt gällande detaljplan är användningen inom planområdet i huvudsak 
avsedd för allmänt ändamål vilket innebär all verksamhet med ett offentligt 
organ som huvudman, i detta fall tidigare kommunen. Denna 
markanvändningskategori används inte idag.  Fastigheten Spjutstorp 73:11 har 
tidigare använts som skola, men skolan är idag nedlagd. I samband med att 
Spjutstorps idrottsförening förvärvade fastigheten Spjutstorp 73:11 och 
ändringar gjorts av användningen inom fastigheten Spjutstorp 60:1 behöver 
detaljplanens användningssätt ändras. De tidigare markanvändningarna som 
finns inom planområdet, allmänt ändamål, bostad, park eller plantering, idrott 
samt gata, ändras med detta planförslag till kultur och fritid samt 
bostadsändamål.   

 
Syftet med planen är att ändra användningssättet för fastigheten Spjutstorp 
73:11 från allmänt ändamål, bostäder och gata till kultur och fritid samt 
bostad. 

PLANFÖRFARANDE 

Planen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 
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PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget i Spjutstorps sydvästra del, söder om Onslundavägen. 
 

 
Planområdet är ungefärligt markerat.  

Areal 

Planområdet är ca 6 600 kvadratmeter.  

Markägare 

Fastigheterna Spjutstorp 60:1 och 73:11 ägs av Spjutstorps Idrottsförening. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Tomelilla kommun är antagen av kommunfullmäktige 
2002-09-02. Översiktsplanen redovisar i detta fall ingen förändring utan 
befintlig markanvändning. 
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Utbyggnadsområden enligt Översiktsplan 2002. Utbyggnadsområde för  
bostäder (B) och för verksamheter (V). Den röda ellipsen markerar  
planområdets ungefärliga placering.  

Detaljplan  

Gällande detaljplan, Spjutstorp S1, fastställdes av länsstyrelsen 1983-05-18. 
Enligt detaljplanen är användningen för fastigheten Spjutstop 73:11 avsedd för 
allmänt ändamål och gata. Enligt äldre lagstiftning avses allmänt ändamål vara 
verksamhet med ett offentligt organ som huvudman – stat, kommun, 
landsting, statskyrka – men däremot inte statliga eller kommunala bolag. 
Beteckningen allmänt ändamål används inte längre då markens användning ska 
närmare preciseras i detaljplaner. 
 
Fastighten 73:11 har tidigare använts som skola, men skolverksamheten har 
upphört. Högsta tillåtna byggnadshöjd i gällande detaljplan är 6 meter. I 
nordöstra delen av planområdet finns en infart som utgörs av allmän 
platsmark (gata) som ej används. Gatan enligt planen har nämligen inte byggts 
ut. Planen i denna del är således inte genomförd. Infart till planområdet sker 
direkt från Onslundavägen. 
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                       Bilden visar del av den gällande detaljplanen Spjutstorp S1 från 1983. 

Detaljplan som delvis upphör att gälla 

Gällande detaljplan, Spjutstorp S1, ersätts i berörd del av nu föreslagen 
detaljplan om planen vinner laga kraft. 

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 Spjutstorps tätort står 
beskrivet i ”Ortsrapport Spjutstorp”.  
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Bilden visar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom och utom planområdet. Den  
röda linjen markerar det ungefärliga 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 rivningsförbud och stomskydd. 
 
Byggnaden som är markerat med grönt inom planområdet är den f.d. skolan 
som byggdes 1952. Skolan lades ner under 1990-talet. Till skolmiljön kan 
också byggnaderna på de gränsande fastigheterna Spjutstorp 73:12 och 73:13 
räknas. Skolmiljön med skolbyggnad och lärarbostad har ett visst 
kulturhistoriskt värde. 
 
Strax söder om planområdet och skolan ligger en utomhusbassängen som 
enligt ”Ortsrapport Tomelilla” från 2002 är Sveriges äldsta friluftsbad på den 
svenska landsorten, byggt 1937. Badet anses ha ett kulturhistoriskt värde 
genom att det är byggt tidigt och förefaller ha en utformning lik den 
ursprungliga.  
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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. 

Uppdrag 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott  
2010-10-06 (§ 186) att upprätta en ny detaljplan för Spjutstorp 73:11. Den idag 
gällande detaljplanen från 1983 tillåter i huvudsak allmänt ändamål som 
användning. Den nya detaljplanen ska inrymma nu aktuell användning, kultur 
och fritid, som användning. Planområdet utvidgas sedan med del av fastighet 
Spjutstorp 60:1 för att även där ändras till aktuell användning, kultur och fritid. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark, vegetation och bebyggelseområden 

Inom planområdet finns två byggnader. Spjutstorps före detta skola som är en 
tvåvånings tegelbyggnad i gult och rött tegel som är byggd i början av 
femtiotalet.  

Spjutstorps f.d. skola 

 
Den andra större byggnaden är en enplans förrådsbyggnad i rött tegel som 
innehåller förrådsutrymmen och omklädningsrum. Spjutstorps f.d. skola och 
förrådsbyggnaden är belägna längs med Onslundavägen och 
markbeläggningen kring husen är singel. Badet som angränsar till planområdet 
ligger strax söder nedanför en slänt. Slänten ner mot bassängen ligger inom 
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planområdet på fastighet Spjutstorp 73:11 och omfattas idag av användningen 
allmänt ändamål.  

Förrådsbyggnad                            Friluftsbad 

 
Utanför planområdet, på fastigheten Spjutstorp 60:1 finns en byggnad som 
även den ägs av Spjutstorps idrottsförening. Byggnadens fasadmaterial är vitt 
mexitegel med liggande mörk träpanel uppe vid taket. Den fungerar som 
idrottsföreningens samlingslokal. På fastigheten 60:1 finns en anlagd 
fotbollsplan.  

Omklädningsrum                         Fotbollsplan     

 
Det finns två stycken mindre kiosker, en i sydvästra delen av fastigheten 
Spjutstorp 73:11 och en i nordvästra delen av Spjutstorp 60:1, belägna utanför 
planområdet. Dessa ägs av Spjutstorps idrottsförening.   
 

     
De två kioskerna markerade med rött.    
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Vattenområden 
 

Den blå linjen i 
nordlig samt västlig 
riktning är Trydeåns 
huvudfåra. 
Rödjebäcken 
mynnar i Trydeån 
från sydost, orange 
linje. Den röda 
linjen markerar 
planområdets 
gällande 
strandskydd. Det 
skrafferade området 
är våtmark. Den gula 
linjen markerar 
planområdet. 

 

Det gulrastrerade 
området på kartan 
illustrerar 
båtnadsområdet 
Rödjebäcken och 
Trydeåns 
torrläggningsföretag. 
Vinröd markering 
visar 
dikningsföretaget, 
Länsstyrelsen Miljö 
dikning linje. Röd 
linje markerar det 
ungefärliga 
planområdet. 
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Trydeån som passerar idrottsplatsen och friluftsbadet. Längs med bäcken finns en smal passage 
som är för liten för att allmänheten ska kunna ta sig genom passagen obehindrat.  

Trydeån  

Trydeån har två källflöden som förenas söder om Spjutstorp. Det ena 
källflödet rinner upp strax söder om Fågeltofta. Det andra källflödet, 
Rödjebäcken, rinner upp söder om Onslunda. 

Upphävande av strandskydd 

Enligt 7 kap. 16 § miljöbalken återinträder strandskyddet automatiskt när 
detaljplan upphävs eller ersätts. Marken för planområdet är redan 
ianspråktagen på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syfte. I dagsläget finns endast en smal passage längs med bäcken. Denna 
passage är för smal för att allmänheten obehindrat ska kunna ta sig förbi. 
Spjutstops idrottsförening har varit etablerad inom området sedan lång tid 
tillbaka och gynnar det sociala livet i byn. Sydost om planområdet planeras 
ingen ny bebyggelse då denna mark används som fotbollsplaner. Kommunens 
rekommendation är att strandskyddet kvarstår utefter sina tidigare 
gränsdragningar samt att strandskyddet upphävs inom den del där 
strandskyddet återinträder.  
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Föreslagen förändring 

Den övre bilden visar ett flygfoto över nya planområdet med omnejd 
och den undre bilden visar idag gällande plan för samma område. 

 
1) Enligt planförslaget för Spjutstorp 73:11 ändras tillåten användning från A, 

allmänt ändamål, till R, kultur och fritid, som bland annat innebär idrott. 
Den f.d. skolbyggnaden är tänkt att användas för olika ändamål, såsom 
vandrarhem, idrottsläger, föreningslokaler m.m. Dessa användningar ryms 
inom användningen kultur och fritid.  

 
2) Den gata som tidigare varit planlagd i östra delen av Spjutstorp 73:11 

övergår i den nya detaljplanen till kvartersmark för kultur och fritid då den 
ingår i idrottsföreningens fastighet och gatan aldrig byggts.  

 
3) En del av detaljplanen i sydvästra hörnet av fastigheten Spjutstorp 73:11 

som tidigare varit planlagt som gata ändras till bostad för att de två 
fastigheterna Spjutstorp 73:12 och 73:13 längs med Onslundavägen ska 
kunna överföra denna mark till sina bostadsfastigheter. Det inte finns 
behov av att använda denna mark som gata och den fyller inte heller någon 
funktion för Spjutstorp 73:11 idag.  
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4) I östra delen mellan fastighet Spjutstorp 73:11 och Spjutstorp 60:1 finns en 
del av en samfällighet för väg. Denna del har tidigare varit planlagd som 
bostad men övergår enligt planförslaget till kultur och fritid. 

 
5) Detaljplanen innebär även att del av Spjutstorp 60:1 som tidigare varit 

planlagd som bostad övergår till kultur och fritid.  

Planförslag 

- R – Kultur och fritid  
- B – Bostad 
- II – Antal våningar 
-     Prickmark; byggnad får inte uppföras 
- a1 – Strandskyddet är upphävt  
- e1500 – Högsta tillåtna byggnadsarea i kvadratmeter inom planområdet 

Radon 

Enligt översiktsplanen ligger inte planområdet inom ett område med halter av 
radon som hänsyn måste tas till.   

Bostäder 

Bostadsbebyggelsen i Spjutstorp består främst av enfamiljsbostäder. 

Påverkan på bostäder utanför planområdet 

Det nya användningsändamålet bedöms inte ge upphov till någon negativ 
påverkan på omkringliggande bostäder. 

Service och verksamheter 

I Spjutstorp finns en del företag så som bygghandel och andra småföretag med 
en eller ett par anställda. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Infart till planområdet sker direkt från Onslundavägen. 

Gatunät 

Gatunätet i närheten av planområdet påverkas inte och kommer att kvarstå i 
befintlig utformning. 

Gång- och cykeltrafik 

Sker på befintliga vägar. 
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Kollektivtrafik 

Kommunikationsmöjligheterna med kollektivtrafik finns med regionsbuss till 
och från Tomelilla och Spjutstorp. Byte till buss mot Brösarp, Kivik och 
Onslunda är även möjligt. 

Parkering 

Parkering löses inom planområdet, en tillgänglighetsanpassad parkeringsplats 
planeras i anslutning till idrottsplatsen. 
 
                       

 

 

 

 

 

Exempel på yta bakom den f.d. skolan som är 
lämplig för parkering.       

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

Värme 

Planområdet försörjs enskilt, inget fjärrvärmenät finns att tillgå. 

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. 

Störningar 

Inga störningar förväntas uppkomma vid ett genomförande av planen. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juli 2013 
Granskning  september-oktober 2013 
Antagande  december 2013 
Laga kraft  januari 2014 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterade rättigheter 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 

 Fastighetsägaren svarar för eventuella åtgärder inom planområdet 

Huvudmannaskap 

Inom planområdet ingår ingen allmän platsmark. 

Planförfarande 

Planen hanteras med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Spjutstorp 73:11 har inte något praktiskt behov av sin andel i samfälligheten 
Spjutstorp S:2. Genom en fastighetsreglering kan det justeras så att Spjutstorp 
73:11 inte längre har någon andel i samfälligheten Spjutstorp S:2. Regleringen 
är dock inte nödvändig för ett genomförande av planen. Oavsett regleringen 
ska den mark som tillhör Spjutstorp S:2 inom planområdet överföras till 
Spjutstorp 73:11 genom fastighetsreglering. Se bild på nästa sida. Ersättning 
kan behöva betalas för överföringen av Spjutstorp S:2 hos Lantmäteriet. Detta 
gäller även övriga fastighetsregleringar som tas upp. 
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Rödmarkerad del av S:2 visar det ungefärliga området som ska marköverföras  
till Spjutstorp 73:11 genom fastighetsreglering. 

 
I föreslagen detaljplan finns mark betecknat med B (bostad) på del av 
fastigheten Spjutstorp 73:11. Denna mark är tänkt att genom 
fastighetsreglering överföras till Spjutstorp 73:12 respektive 73:13. 

Rödmarkerad del av Spjutstorp 73:11 visar det ungefärliga området som är  
tänkt att överföras till Spjutstorp 73:12 respektive 73:13 genom  
fastighetsreglering. 
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Den mark som tillhör Spjutstorp 60:1 som i föreslagen detaljplan är 
planlagd som kultur och fritid ska genom fastighetsreglering föras över 
till Spjutstorp 73:11. 

Rödmarkerad del av Spjutstorp 60:1 visar det ungefärliga området som är tänkt  
att överföras till Spjutstorp 73:11 genom fastighetsreglering. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen bekostas av kommunen. Utöver detta beräknas inga kostnader uppstå 
för Tomelilla kommun med anledning av detaljplanen. 
 
Planavgift kan komma att tas ut i samband med bygglov. 
 
Eventuell kostnad för ersättning som kan krävas hos Lantmäteriet för 
fastighetsregleringar betalas av fastighetsägarna.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar bedöms ej erforderliga. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Planen har en genomförandetid på 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

 Planen möjliggör ändring av användning i redan befintlig byggnad. 

 Planen legaliserar nuvarande användning. 

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa. 

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 

 Planområdets centrala läge underlättar för transporter till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

 Mark för gata övergår till kvartersmark. 
 Tidigare planlagd mark som bostad övergår till den planmässiga 

användningen kultur och fritid. 
 Fastighetsreglering möjliggörs som främst innebär att mark överförs till 

och från Spjutstorp 73:11.    
 Ett antagande av planen innebär att starandskyddet upphävs inom den 

del där det återinträder. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

 

 

 

 

Bengt Alm  Ulrika Ljung  Sofia Karlsson  
Stadsarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt 
 

 

 

 Tillhör Kommunfullmäktige i Tomelilla 

beslut 2013-12-16 § 186. 

 

Vunnit laga kraft 2014-01-11. 


