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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 detaljplan är förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens 
granskningsyttrande och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Planprocessen - standardförfarande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samråd 

Underrättelse 

Granskning 

Granskningsutlåtande 

Antagande 

Laga kraft 
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Handlingar 

Planhandlingar 

 Tillägg till plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser 

 Tillägg till planbeskrivning och genomförandebeskrivning (denna 

handling) 

Övriga handlingar  

 Skuggstudie 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning  

 Detaljplan Kv. Stärkan m.m., Tomelilla kommun, Skåne län (S 118) 

antagen 1998-10-12 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Bo Ohlsson vill uppföra en tillbyggnad i två plan för att dels utöka 
försäljnings- och lagerytan och dels för att förbättra logistiken för att minska 
antalet tunga lastbilar på Skräddaregatan. Tillbyggnaden tillåts inte inom 
befintlig detaljplan på grund av en höjdbegränsning. Det finns även önskemål 
om att ersätta ett tält, som har tidsbegränsat bygglov, med en permanent 
byggnad. Då marken är prickad enligt detaljplan får byggnad inte uppföras där. 
Även Tomelillas frukt och grönt har önskemål om att uppföra en byggnad på 
mark som är prickad enligt detaljplan. För att önskemål och behov av 
ytterligare utbyggnadsmöjligheter ska kunna tillgodoses måste befintlig 
detaljplan ändras. 

Syfte 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka byggrätten inom delar av 
fastigheten Stärkan 1. 

Huvuddrag 

Planbestämmelse för prickmark upphävs och höjden för byggnader begränsas 
delvis med högsta byggnadshöjd och delvis med högsta totalhöjd.  
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3 

Plandata 

Läge  

Planområdet omfattar del av fastigheten Stärkan 1 som ligger strax nordväst 
om stationen. I söder och väster gränsar fastigheten till Gladanleden respektive 
Malmövägen, i norr till Skräddaregatan och i öster till ett spårområde.  

Fastigheten Stärkan 1. 
 
Areal 
Planområdet omfattar 3 delområden på en sammanlagd area av  
ca 2000 m2. Bilden nedan visar det ungefärliga planområdet. 
 

Delområde 1  
Tältet som ska 
ersättas med en 
permanent byggnad. 

 
Delområde 2 
Tillbyggnad för 
försäljning och lager. 

 
Delområde 3 
Tillbyggnad för 
Tomelillas frukt och 
grönt. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Stärkan 1 ägs av Bo Ohlsson i Tomelilla AB. 

Plansituation 

För fastigheten gäller detaljplan för Kv. Stärkan m.m. (S118) som är antagen 
12 oktober 1998. Detaljplanen anger användning för handel inom fastigheten, 
dock ej livsmedel. I norra delen av fastigheten finns även ett mindre område 
avsatt för transformatorstation. I detaljplanen medges byggnadshöjderna 8,0, 
3,5 respektive 3,0 meter inom olika delar av fastigheten. Byggrätten begränsas 
även av prickmark i planen.  
 
Detaljplan för Kv. Stärkan m.m. som är antagen 12 oktober 1998 gäller 
jämsides med denna ändring av detaljplanen. 

Plankartan för detaljplan för Kv. Stärkan m.m. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2002 är området inte utpekat 
för något särskilt. Ändringen av detaljplanen strider således inte mot 
översiktsplanen. 
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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”. 
 

En av byggnaderna som utgör en del av Bo Ohlssons varuhus har tidigare 
tillhört en stärkelsefabrik. Enligt kulturmiljöprogrammet är byggnaden och det 
gamla lokstallet intill spårområdet viktiga för att bevara en mångfacetterad 
karaktär i ormrådet. I kulturmiljöprogrammet har byggnaden från 
stärkelsefabriken fått en grön markering, vilket innebär generella krav på 
varsamhet enligt 3 kap. 10§ (PBL 1987:10). Varsamhetskravet ska särskilt 
uppmärksammas vid lovgivning och planläggning. 

Den gröna markeringen visar vilken del av 
varuhuset som har generella krav på 
varsamhet. 

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 densamma som de regionala miljömålen. 
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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. Den utmaning som berörs i den här 
detaljplanen är skydd av natur- och kulturvärden. Enligt åtgärdsprogrammet 
ska exploatering inte medges i miljöer som är utpekade som värdefulla 
och/eller restaurerbara i dokument fastställda av kommunen eller andra 
myndigheter. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet bevaras, 
används och utvecklas och därefter ska uppmärksammade värdefulla miljöer 
och byggnader skyddas genom detaljplan. 

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 (§ 50) att ge samhällsbyggnad i 
uppdrag att utarbeta förslag till ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan 
för Stärkan 1.  

Förutsättningar och förändringar 

Byggnader 

Tillbyggnad för försäljning och lager 

Både försäljningsyta och lager är tänkt att utökas genom en tillbyggnad i två 
plan. Tillbyggnaden är tänkt att inrymma försäljningsyta på bottenplan och 
lager på det övre planet. Byggnaden ska då vara tillgänglig för allmänheten och 
kommer innehålla arbetslokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var tillbyggnaden är tänkt att uppföras. 

 
Den planerade tillbyggnaden tillåts inte inom befintligt detaljplan då marken 
närmast gatan är prickad och byggnadshöjden är begränsad till 3,5 meter. I 
aktuellt planförslag ändras byggrätten så att en tillbyggnad kan uppföras ända 
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ut till gatan och högsta tillåtna byggnadshöjd begränsas till 8,0 meter, samma 
begränsning i höjd som intilliggande byggnad i söder har.  

Skuggstudie 

En skuggstudie (se Bilaga 1) har tagits fram för att undersöka om och hur 
närliggande bostadsfastigheter Bagaren 12, Bagaren 11 samt Skräddaren 8 
skulle påverkas av skuggor från en tillbyggnad enligt föreslagen detaljplan. 
Skuggorna har studerats vår, sommar, höst och vinter vid tre olika tidpunkter, 
kl. 9.00, 12.00 och 15.00. Skuggstudien visar att fastigheten Bagaren 12 inte 
påverkas av skuggor och att fastigheterna Bagaren 11 och Skräddaren 8 
påverkas av skuggor från en eventuell tillbyggnad vid vissa årstider. 
Kommunen bedömer att de skuggor som uppstår inte innebär någon större 
olägenhet för de boende. 

Tillbyggnadens placering och närliggande bostadsfastigheter. 

Skyddsrum 

Inom planområdet, där tillbyggnaden för försäljning och lager är tänkt att 
uppföras, finns ett skyddsrum. För att få riva byggnaden krävs ett rivningslov 
från kommunen och ett särskilt beslut från myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap om att få avveckla skyddsrummet. 

Skyddsrummet. 
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Tält 

Inom planområdet finns det ett tält där Bo Ohlsson istället vill uppföra en 
permanent byggnad. Tältet står i stort på mark som är prickad enligt detaljplan, 
vilket innebär att byggnad inte får uppföras där. I aktuellt planförslag upphävs 
bestämmelsen för prickmark inom området och högsta tillåtna byggnadshöjd 
begränsas till 3,0 meter, samma begränsning i höjd som intilliggande byggnad i 
väster har. Entréplanet till byggnaden ska uppfylla tillgänglighetskraven.  
 
 
 

Tältet som har tidsbegränsat bygglov. 

Frukt- och grönsaksförsäljning 

Tomelillas frukt och grönt har idag sin försäljning i flera mindre tält i 
anslutning till Bo Ohlsson. Istället för tälten finns det planer på att uppföra en 
permanent byggnad med jalusier. Inom området får byggnader inte uppföras 
enligt befintlig detaljplan då marken är prickad. För att möjliggöra 
livsmedelsförsäljning av permanent karaktär inom området upphävs 
preciseringen ”dock ej livsmedel” av användningsbestämmelsen för Handel 
inom detta delområde (delområde 3) i aktuellt planförslag. Även bestämmelsen 
för prickmark upphävs och högsta tillåtna totalhöjd begränsas till 3,0 meter, 
ungefär samma höjd som takfoten har på intilliggande byggnad. För att 
underlätta framkomligheten ska hinder på mark undvikas, t.ex. skenor på mark 
som tillhör konstruktionen. 

Tälten där Tomelillas frukt och grönt har sin försäljning idag. 
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Förslag på ny byggnad för Tomelillas frukt- och grönsaksförsäljning.  
Illustration: Svenska Byggkompaniet. 

Kulturmiljö 

Delar av fasaden från den gamla stärkelsefabriken är fortfarande synlig efter de 
tillbyggnader som har uppförts. Fasaden syns till störst del i öster och söder. I 
väster och norr syns fasaden mindre då tillbyggnaderna är högre där. 
 
Om en tillbyggnad uppförs enligt föreslagen detaljplan kan det innebära att del 
av den östra fasaden från stärkelsefabriken kommer att byggas för. 
Planförslaget strider således mot åtgärdsprogrammet för miljömålen avseende 
skydd av natur- och kulturvärden. Kommunen bedömer att det är acceptabelt 
att göra avsteg från åtgärdsprogrammet med motiveringen att tillbyggnader 
redan har uppförts och att byggnation enligt detaljplanen inte påtagligt skadar 
intresset för kulturmiljövården. 

Den södra och östra fasaden. Den svarta cirkeln markerar vilken del av fasaden  
som i stort kan komma att byggas för vid ett genomförande av detaljplanen. 
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Riksintressen 

Simrishamnsbanan 

Fastigheten Stärkan 1 ligger utmed järnvägen. Järnvägsstråket, 
Simrishamnsbanan, är utpekat som riksintresse för kommunikationer för 
framtida järnväg enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksintresset ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  
 
Trafikverket har beslutat att det valda lokaliseringsalternativet ska ligga till 
grund för en justering av korridoren för riksintresset Simrishamnsbanan. Efter 
att riksintresset har justerats ligger planområdet utanför riksintresset för 
Simrishamnsbanan. 

Riksintresset för Simrishamnsbanan, justerat  
efter val av lokaliseringsalternativ. 

Arbetsplatser 

Arbetstillfällen 

Ett genomförande av aktuellt planförslag beräknas generera fler arbetstillfällen 
inom Bo Ohlssons verksamhet. 

Gator och trafik 

Gatunät 

Väster och söder om Bo Ohlsson angränsar Malmövägen respektive 
Gladanleden, som båda utgör del av riksväg 11. Norr om Bo Ohlsson 
angränsar Skräddaregatan som dels används av boende och dels av besökare 
och varutransporter till Bo Ohlsson. 
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Biltrafik 

Infart till besöksparkeringen sker från Malmövägen och utfart sker via 
Skräddaregatan, som sedan ansluter till Malmövägen. Biltrafiken beräknas att 
öka något i samband med att varuhuset byggs ut. 

In- och utfart till besöksparkeringen. 

Gång- och cykeltrafik 

Trottoar för gångtrafik och cykelfält för cykeltrafik finns till varuhuset längs 
med riksvägen. Det finns inga markerade gångstråk inom Bo Ohlssons 
fastighet för dem som tar sig till varuhuset till fots. 

Kollektivtrafik 

Varuhuset ligger ca 300 meter från Tomelilla station (gångvägen) där det finns 
tillgång till både tåg, regionbussar och skåneexpressen. 

Parkering  

Bil- och cykelparkering finns vid varuhuset inom fastigheten. Bilparkering för 
rörelsehindrade finns vid entrén och vid utgången.  Befintlig parkering 
beräknas kunna tillgodose behovet av parkering vid en utökning av varuhuset. 
Anvisad cykelparkering ska placeras utanför gångstråk. 
 
Både besöks- och personalparkering ska anordnas inom Bo Ohlssons egen 
fastighet. 
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Varumottagning 

Varumottagningen finns på den norra sidan av varuhuset mot Skräddaregatan.  
Infart för varutransporter sker via Skräddaregatan och utfart via Malmövägen. 
Vid varumottagningen finns det bara plats för en lastbil i taget att lämna varor, 
vilket medför att lastbilar ibland står och köar längs med Skräddaregatan. 

In- och utfart för nuvarande varumottagning. 

 
När tillbyggnaden för försäljning och lager har byggts kommer ytan för 
varumottagningen att bli mindre. Bo Ohlsson har då planer på att flytta 
godshanteringen till en extern plats och sedan leverera varorna därifrån till 
varuhuset i mindre lastbilar. Infart för varuleveranser kommer då ske via 
Malmövägen och utfart via Skräddaregatan. Det kommer även finnas 
parkering för flera lastbilar i anslutning till varumottagningen. Lokalen för 
befintlig godsmottagning planeras att göras om till försäljningsyta. 
 

Ytan för varumottagningen när logistiken har ändrats. 

 
En ändring av logistiken på det sätt som beskrivits innebär att andelen tung 
trafik kommer minska på Skräddaregatan och att inga lastbilar behöver stå och 
köa på gatan. Sträckan som lastbilar kör på Skräddaregatan blir även kortare. 
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Idag sker varuleveranser på vardagar mellan kl. 07.00-16.00. Tiderna för 
varumottagningen är inte planerade att ändras. 
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att en ändring av logistiken 
på det sätt som beskrivits kommer innebära en bättre trafiksituation för de 
närboende jämfört med idag. 

Hälsa och säkerhet  

Trafikbuller 

Nuvarande bullersituation 

I samband med Bo Ohlssons verksamhet uppstår det trafikbuller från både 
besökare och från varutransporter på Skräddaregatan. Fastigheter som främst 
berörs av bullret angränsar till Skräddaregatan mellan utfarten från Bo 
Ohlsson och Malmövägen. 

Fastigheterna som angränsar till Skräddaregatan mellan Malmövägen och utfarten 
från Bo Ohlsson. 

 
En trafikräkning har gjorts för Skräddaregatan vid två tillfällen för att ta reda 
på hur många fordon som passerar på gatan mellan utfarten från Bo Ohlsson 
och Malmövägen. Följande siffror uppmättes i medelvärde: 
 

Mätperiod Vardagsdygn Helgdygn 

15-28 september 2015 1310 1538 

18-23 december 2015 1899 1838 

 
Trafikräkningen under dagarna innan jul visar hur många fordon som passerar 
på Skräddaregatan under en av de perioder då Bo Ohlsson har som störst antal 
besökare. 
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Under mätperioderna var det i genomsnitt drygt 100 fordon per dag som 
enbart körde till/från bostadsområdet norr om Bo Ohlsson. I genomsnitt har 
Bo Ohlsson ca 15 stycken varutranasporter per vardag i dagsläget, varav ca 10 
stycken är tunga lastbilar och 5 stycken är lätta lastbilar. 
 
I samband med att befintlig detaljplan upprättades gjordes en bullerberäkning 
för fastigheterna Bagaren 12 och 11 samt Skräddaren 8 och 7 (beräknings-
punkten valdes i trädgården, 10 meter från gatans mitt). Enligt beräkningen 
innebär en trafikmängd på 1000 fordon/dygn där andelen tung trafik är 2 % 
(20 stycken) att den dygnsekvivalenta ljudnivån blir 52 dBA och den maximala 
ljudnivån 82 dBA. Med trafikmängden 2000 fordon/dygn blir den 
dygnsekvivalenta ljudnivån istället 55 dBA enligt beräkningen och den 
maximala ljudnivån blir oförändrad. Ljudnivåerna har beräknats utifrån en 
hastighet på 30-40 km/h. Skyltad hastighet på Skräddaregatan är 50 km/h, 
vilket medför att ljudnivåerna blir ca 1-2 dBA högre än om hastigheten är 30-
40 km/h.  
 
Nuvarande ljudnivåer beräknas vara mellan 53-57 dBA ekvivalent ljudnivå och 
mellan 83-84 dBA maximal ljudnivå med utgångspunkt i den tidigare 
bullerberäkningen och befintlig skyltad hastighet.  

Framtida bullersituation 

I samband med att Bo Ohlsson utökar sin försäljningsyta beräknas antalet 
besökare att öka med 25 000 under ett år, vilket medför en ökning av 
biltrafiken på Skräddaregatan. Antalet besökare ökar då i genomsnitt med ca 
69 stycken per dag. Det innebär att biltrafiken på Skräddaregatan kommer öka 
med mindre än 69 fordon per dag i genomsnitt, eftersom flera besökare åker i 
samma bil, t.ex. barnfamiljer, samt åker tåg eller buss. T.ex. skulle en ökning 
med 54 bilar per vardag innebära 6 fler bilar per timme i genomsnitt. 
 
En ökning av antalet besökare som beskrivits kommer endast att påverka den 
ekvivalenta ljudnivån marginellt (< 1 dBA). Den maximala ljudnivån blir 
oförändrad så länge tung trafik förkommer på Skräddaregatan. Om all tung 
trafik försvinner kommer den maximala ljudnivån att minska. 

Bullerbedömning 

Kommunen bedömer att eventuellt avsteg från riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad bör kunna tillämpas då trafikökningen till 
följd av ett genomförande av detaljplanen är av ringa betydelse för 
bullersituationen. Inom fastigheterna finns goda möjligheter att anordna en 
uteplats som uppfyller riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå (en av 
fastigheterna är fortfarande obebyggd).  
 
Kommunen gör bedömningen att avsteg från riktvärdet 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats bör kunna tillämpas, oberoende av om 
godshanteringen flyttas eller inte. Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader bör ljudnivån 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
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Högsta byggnadshöjd i meter 

inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme 
kl. 06.00-22.00.  
 
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att inga åtgärder behöver 
vidtas för buller i samband med detaljplanen. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Dagvatten som 
uppkommer inom planområdet rinner idag främst till dagvattenledningarna via 
dagvattenbrunnar. Om nya byggnader inom planområdet byggs med stuprör 
innebär det att dagvattnet istället kommer rinna till ledningsnätet via 
stuprören. Dagvattennätet kommer då bli mer direktpåverkat eftersom större 
mängder vatten når ledningsnätet snabbare. VA-enheten bedömer att en sådan 
förändring inte skulle ha någon betydande påverkan på dagvattennätet.  

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s 
verksamhetsområde för eldistribution. En förstärkning av elnätet kan bli 
aktuellt om effektuttaget ökas inom området. Eventuell flytt av ledningar eller 
kablar bekostas av den som begär det. Om någon ledning skadas betalar den 
som orsakat skadan. 

Planförslag 

Tillägg till detaljplan 

Ändringen av detaljplanen innebär ett tillägg till idag gällande detaljplan. 
Tillägget omfattar ändrad byggrätt. 

Planbestämmelser 

Upphävda planbestämmelser 

Följande planbestämmelse upphävs inom planområdet (alla 3 delområden): 
 
 
 
 

Följande planbestämmelse upphävs inom ” delområde 2” och ”delområde 3” 
inom planområdet: 

 

Marken får inte bebyggas 
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Följande planbestämmelse upphävs inom ”delområde 3” inom planområdet: 

 

Nya planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- 
och bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse läggs till inom ”delområde 1” inom planområdet:  

 
Följande planbestämmelse läggs till inom ”delområde 2” inom planområdet: 

 
Följande planbestämmelse läggs till inom ”delområde 3” inom planområdet: 

 
Följande planbestämmelse läggs till inom planområdet (alla 3 delområden): 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Planbestämmelserna om höjd har utformats med stöd i 4 kap. 11 § punkt 1 
och 16 § punkt 1 PBL. Planbestämmelsen om genomförandetiden har 
utformats med stöd i 4 kap. 21 § PBL. 

Kvarstående planbestämmelser 

Följande planbestämmelse fortsätter att gälla från underliggande detaljplan 
inom ”delområde 1” och ”delområde 2” inom planområdet: 

 
Följande planbestämmelse fortsätter att gälla från underliggande detaljplan 
inom ”delområde 3” inom planområdet: 

 

Konsekvenser 

Behovsbedömning 

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

Högsta byggnadshöjd i meter 

Högsta totalhöjd i meter 

Högsta byggnadshöjd i meter 

Handel, dock ej livsmedel 

Preciseringen av handel ”dock ej livsmedel” 

Handel 
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Miljökonsekvenser 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 

Del av den östra fasaden på byggnaden från stärkelsefabriken kan i stort 
komma att byggas för vid byggnation enligt detaljplanen. Fasaden har redan till 
stor del byggts för. Kommunens bedömning är att byggnation enligt 
detaljplanen inte påtagligt skadar intresset för kulturmiljövården. 

Närboende 

Biltrafiken kommer att öka på Skräddaregatan mellan utfarten från Bo 
Ohlsson och Malmövägen. Bullernivåerna kommer endast att öka marginellt 
(< 1dBA ekvivalent ljudnivå). En ändring av logistiken innebär att antalet 
passager av tunga fordon på Skräddaregatan kommer att minska och att inga 
lastbilar behöver parkera längs gatan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och anläggningar som 
krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Fastighetskonsekvenser 

Utökad byggrätt 

Byggrätten inom fastigheten Stärkan 1 utökas med totalt ca 1100 m2 markyta. 
Byggrätten utökas även på höjden.  
 
I övrigt uppstår inga fastighetskonsekvenser av planförslaget. 

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. 
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Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd november/december 2015 

Granskning april/maj 2016 

Antagande juni 2016 

Laga kraft juli 2016 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång.  

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. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet (de 3 delområdena). Inga kommunala kostnader 
beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 
 

Medverkande tjänstemän 

 
 
 
Sofia Karlsson   Ulrika Ljung 

Planarkitekt    Planarkitekt 

 

 Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 
beslut 2016-06-01 § 133. 

Vunnit laga kraft 2016-07-05. 




