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Inledning 

Vad är en detaljplan? 

En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat 
område får användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas 
samt hur mycket som får byggas och var byggnaderna får placeras.  

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan 
som är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är 
tillåtet att göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till 
plankartan och ska underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de 
förutsättningar som finns för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. 
Syftet med planen och vilka konsekvenser den kan innebära för sakägare, 
andra berörda och miljön tas också upp. Planbeskrivningen ska även visa hur 
planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som 
trädde i kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget 
till detaljplanen är förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens 
granskningsyttrande och inte bedöms vara av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 

Detaljplanen hanteras med standardförfarande. 

Standardförfarande 

 

Samråd 

Underrättelse 

Granskning 

Granskningsutlåtande 

Antagande 

Laga kraft 
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Handlingar 

Planhandlingar 

- Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning  

Övriga handlingar finns tillgängliga på kontoret för Samhällsbyggnad, 
Tomelilla kommun. 

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 
Bakgrund 

Fastighetsägaren till Balder 6 har inkommit med en begäran om planändring 
för att möjliggöra för andra verksamheter än handel. Fastigheten är idag 
planlagd för handel, byggnaden får vara högst två våningar och till en höjd av 
6 meter. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler användningsområden än 
dagens användning för handel, vilket görs genom att lägga till användning för 
kontor och centrum inom hela planområdet. Byggnadshöjden ändras från 6 till 
7 meter då den befintliga byggnadens höjd är ca 6,5 meter idag. 

Plandata 

Läge 

 
Den röda markeringen visar det ungefärliga planområdet.  
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Området som omfattas av detaljplanen är beläget i Tomelilla tätort och 
angränsar till Långgatan i söder, Banmästaregatan i väster samt bostadskvarter 
i öster och norr.  

Areal 

Planområdets area är 1029 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Balder 6 ägs av Tomelilla industriaktiebolag. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller detaljplan för Rubinen m.fl. (S 101) 
antagen den 30 oktober 1987. För aktuellt område som detaljplanen avser är 
användningen handel. Användningen i den övriga delen av den gällande 
detaljplanen är bostäder, handel, bensinstation och parkering. Högsta antal 
våningar är två och till en högsta höjd av 6 meter. Byggrätten är begränsad av 
prickmark. 
 

 
Gällande detaljplan för Rubinen m. fl. (S 101), vunnit laga kraft 1987-10-30.  

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 

Planområdet är sedan tidigare bebyggt och detaljplanelagt för handel. I 
Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2002 är området inte utpekat 
för något särskilt och ligger inom detaljplanerat område. Ändringen av 
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detaljplanen strider således inte mot översiktsplanen, utan planförslaget 
stämmer överens med intentionerna i den nuvarande översiktsplanen.  
 
Tomtindelning 
För kvarter Balder finns en tomtindelning som fastställdes 1924. 
Tomtindelningar blev enligt plan- och bygglagen 1987 gällande som 
fastighetsplaner. Enligt nu gällande plan- och bygglag från 2011 gäller tidigare 
fastighetsplaner numera som detaljplanebestämmelser. I samband med den 
nya detaljplanen upphör fastighetsindelningsbestämmelser i form av 
tomtindelning, akt 1160K-306, att gälla inom planområdet. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy 
vad avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för 
kulturmiljövården får i enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.  
Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i 
”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Några av byggnaderna i närheten av planområdet har pekats ut som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna 
söder om planområdet är markerad med färgen grön i kulturmiljöprogrammet, 
vilket innebär generella krav på varsamhet vid lovgivning och planläggning. 
Byggnaderna väster och öster om planområdet har försetts med 
rivningsförbud med exteriört skydd. De närliggande byggnadernas 
kulturhistoriska värde bedöms inte bli påverkat av planförslaget.  

 
Den röda markeringen visar planområdet för Balder 6.  
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Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 
2015-2018. Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och 
förståelsen för behoven i vardagen för personer med funktionsnedsättningar. 
Målet med planen är att undanröja hinder både i den fysiska miljön och i 
samhällslivet för personer med olika funktionsnedsättningar.  
 
Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 
6 §§). 
 
Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Miljömål 2014-2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för 
Tomelilla kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015-2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§ 26) ett åtgärdsprogram för 
miljömålen 2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är 
uppdelat i sex stycken utmaningar. Planens genomförande bedöms inte 
medföra någon förändring angående miljömålen.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29 (§ 80) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att på fastighetsägarens bekostnad för prövning utarbeta förslag till ny 
detaljplan.  

Förutsättningar  

Pågående markanvändning 
Bostäder 

Inom fastigheten Balder 6 finns ingen bostadsbebyggelse. Intill området som 
detaljplanen omfattar är marken planlagd för bostäder och i vissa fall handel. 
Söder och öster om planområdet finns småhusbebyggelse.  

Tidigare verksamheter 

På 1930-talet uppfördes en bensinstation inom fastigheten Balder 6. 1944 
flyttades bensinstationen och det byggdes istället en bilverkstad inom 
fastigheten. I mitten på 80-talet byggdes bilverkstaden om till en 
konfektionsfabrik. Under 80-talets slut gjordes en interiör ombyggnad till 
verkstadslokal i bottenvåning och undervisningslokal i övervåningen.  
 



Laga krafthandling, S 170 
2018-07-12 

 

7(11) 
 

 

Verksamheter 
Fastigheten Balder 6 inryms idag av kommunens verksamhet för stöd och 
omsorg. 

Natur och rekreation 
Grönytor 

Inga grönytor finns inom planområdet. Strax öster om planområdet finns en 
öppen trädomgärdad grusplan. 

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning påträffas 
vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Planområdet och dess omgivning omfattas inte av något riksintresse.  

Service 
Affärer/apotek/skolor m.m. 

Området är beläget centralt i Tomelilla tätort. Inom planområdet finns idag 
kommunens verksamhet för stöd och omsorg. Ifrån planområdet är det ca 500 
meter till Tomelillas offentliga och kommersiella service.  

Gator och trafik 
Bil- cykel- och gångtrafik 

Planområdet angränsar i söder till Långgatan som ansluter till Banmästaregatan 
i väster. Området omges av kvartersgator med blandtrafik. 

Kollektivtrafik 

Cirka 500 meter från planområdet nås Tomelilla station där det finns tillgång 
till tåg, regionbussar och Skåneexpressen.  

Parkering  

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och 
bygglagen, ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt 
utrymme för parkering av fordon.  
 
I detaljplanen för Rubinen m.fl. (S101) är fastigheten Vallhall 7 planlagd för 
parkering. I planbeskrivningen framgår det att parkeringen är avsedd att möta 
behovet av biluppställningsplats för Balder 6. 
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Hydrologiska förhållanden 

Dikningsföretag 

Inom planområdet finns ett båtnadsområde, ett avvattnat område för 
dikningsföretag. Dikningsföretaget är Tomelilla municipalsamh. fr. lgh. Nr 
156. Dikningsföretaget ligger i stort inom Tomelilla kommuns 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Dikningsföretaget påverkas inte av 
planförslaget. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
Fastigheten Balder 6 är enligt länsstyrelsen information upptagen i inventering 
över potentiellt förorenade områden. Området har enligt dessa uppgifter 
tidigare använts till bilvårdsanläggning, bilverkstad och åkerier, vilket kan 
innebära att marken kan vara förorenad.  
 
Kommunen bedömer att inga vidare markundersökningar behöver göras i 
samband med denna detaljplan, då risken för människors hälsa och säkerhet är 
liten utifrån det vi vet idag. Bedömningen har gjorts utifrån att denna 
detaljplan endast möjliggör för utökande av användningen från 
handelsändamål till även kontor och centrum vilket inte kommer öka risken 
för eventuell exponering jämfört med idag. Utöver det är hela fastigheten idag 
bebyggd ända ut till fastighetsgränsen och har varit det sedan 1940-talet.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

El 

Fastigheten Balder 6 är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde för eldistribution.  
 
Avfall 
Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och 
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 

Planförslag 

Bebyggelse 
Handel, kontor, centrum 

Detaljplanen medger användning för handel, kontor och centrum. I 
användningen handel omfattas alla slags köp och försäljning av varor och 
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tjänster till framförallt privatpersoner. Försäljning av varor innefattar både 
dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Inom användningen kontor ingår 
kontor eller tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Med 
användningen centrum avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller 
på annat sätt vara lätt att nå för många människor. I centrum ingår till exempel 
handel, butiker, restauranger, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, 
banker, apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även 
byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, 
vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare former av vård och hälsovård 
som vårdcentral, fot- eller hudvård.  
 

Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och 
bygglagen (2010:900) 
Följande planbestämmelse läggs till inom planområdet:  
 

 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

  
 

 
 
 
 
 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 
21 §)  

Parkering 
För att tillse att plan- och bygglagens krav på att anordnande av 
parkeringsutrymme uppfylls, bör gällande detaljplan för fastigheten Vallhall 7 
planlagd för parkering även fortsättningsvis möta behovet av parkeringsplatser 
för planområdet. 
 
 
 

Handel, kontor, centrum (PBL 4 kap 
5 § punkt 3 

Högsta antal våningar (PBL 4 kap 11 § punkt 1  II  

HKC 

Högsta byggnadshöjd i meter  
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 
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Konsekvenser 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för 
detaljplanen. 

Miljökonsekvenser 
Inga miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Sociala konsekvenser 
Inga sociala konsekvenser förväntas uppstå av planförslaget. 

Fastighetskonsekvenser 

Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
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. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd januari 7 februari 2018 

Granskning april 2018 

Antagande juni 2018 

Laga kraft juli 2018 
 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 
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Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m.

Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen. 
Kommunens fastighet Vallhall 7 är idag planlagd för parkering och är 
enligt gällande detaljplan avsedd att möta behovet av 
biluppställningsplats för Balder 6.  

Parkeringsköpsavtal mellan fastighetsägaren och kommunen bör tecknas 
för att tillgodose parkeringsbehovet för Balder 6.   

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
fastighetsägaren. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov 
för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader beräknas uppstå 
vid genomförandet av detaljplanen. 

Medverkande tjänstemän 

Malin Blomberg Hading  Ulrika Ljung 

Planeringsarkitekt FPR/MSA Plan- och exploateringschef 

Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 
beslut 2018-06-13 § 113 
Vunnit laga kraft 2018-07-12 
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