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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) 

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

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Inom fastigheterna Onslunda 13:2, 13:6 och 13:13 finns idag en busshållsplats, 
pendlarparkering, återvinningsstation, mobilmast och teknikbod. 
Busshållsplatsen har ett tidsbegränsat bygglov där skälet för det tidsbegränsade 
bygglovet är att användas för ändamålet tills utredning om eventuellt annan 
lämplig placering är klar.  
 
Busshållsplatsen anses vara väl placerad idag med ett centralt läge i Onslunda, 
vid korsningen mellan Lantmannavägen (genomfartsleden) och Stationsvägen. 
För att möjliggöra en långsiktig placering av busshållplatsen på fastigheterna 
krävs en ny detaljplan.  
 
Enligt gällande detaljplan är fastigheterna endast avsedda för bostads- och 
handelsändamål samt småindustri.  

  
Syftet med detaljplanen är att ändra användningsändamål, för att detaljplanen 
skall stämma överrens med nuvarande användning.  
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PLANFÖRFARANDE 

Planen hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 
Detaljplanen har haft samrådstid mellan den 29 april t.o.m. 27 maj 2013. 
Resultatet ledde till ändringar vilka redovisas i det särskilda utlåtandet. 
Ändringaran resulterade inte till att kommunen valde att övergå till normalt 
planförfarande.  

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Detaljplaneområdet är beläget vid korsningen Lantmannavägen och 
Stationsvägen i centrala delen av Onslunda. Planområdet utgörs av 
fastigheterna 13:2, 13:6 och 13:13 och avgränsas av fastighetsgränserna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planområdet är markerat.  

Areal 

Planområdet är ca 2600 kvadratmeter.  
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Markägare 

Fastigheten Onslunda 13:2, 13:6 och 13:13 ägs av Tomelilla kommun.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Tomelilla kommun är antagen av kommunfullmäktige 
2002-09-02. Området är ej utpekat för någon särskild markanvändning. Det 
nya planförslaget strider inte mot översiktsplanens intentioner.  
 

 
 

Utbyggnadsområden enligt Översiktsplan 2002. Utbyggnadsområde för bostäder (B), för 
verksamheter (V). Den röda ellipsen markerar planområdets ungefärliga placering. 

Detaljplan 

Detaljplan Onslunda S1 antogs 1982 och tillåter på platsen för planområdet 
endast bostads- och handelsändamål. I vissa fall kan även småindustriändamål 
prövas om det anses kunna ske utan olägenhet med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad. Ytan längs med Lantmannavägen är prickmarkerad 
vilket betyder att det inte är tillåtet att bygga där.  
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Gällande detaljplan, där planområdet är markerat med rött. 

Tomtindelning 
Enligt PBL från 1987 skall tomtindelningen gälla som fastighetsplaner och 
enligt nya PBL från 2011 skall, tomtindelningar som gäller som 
fastighetsplaner gälla som detaljplanebestämmelser. 
 
Den för området tidigare gällande fastighetsplanen/ tomtindelningen 
Fodermannen ingår från och med 2 maj 2011 som planbestämmelser i 
detaljplanen från 1982.  
 
Tomtindelningen Fodermannen upprättad i mars 1986. 
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Tomtindelningen fodermannen.  

Detaljplan som delvis upphör att gälla 

Gällande detaljplan, Onslunda S1, ersätts i berörd del av föreslagen detaljplan.  

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.  
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Den del av kulturmiljöprogrammet som berör Onslunda står beskrivet i 
”Ortsrapport Onslunda”.  
 

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

Bostadsförsörjningsprogram 

Kommunfullmäktige fastställde 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjnings-
program för kommunen. Detaljplanen berörs inte av 
bostadsförsörjningsprogrammet. 

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.  
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Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, 
verksamheternas arbete och den kommunala servicen till medborgarna.  

Beslut 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-
02-01 (§ 22) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för Onslunda 
13:2, 13:6 och 13:13 som innebär ändrad användning av den tidigare planen. 
Ett förslag till ny detaljplan, med enkelt planförfarande har utarbetats då de 
gamla planbestämmelserna, bostads- och handelsändamål samt i vissa fall 
småindustri, inte stämmer överens med dagens användning.  

Miljökonsekvensbeskrivning 

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGA 

Mark, vegetation och bebyggelseområden 

Inom fastigheten finns idag en busskur, parkeringsplatser, återvinningsstation, 
telemast, teknikbod, transformatorkiosk samt växtlighet i nordöstra delen av 
planområdet. Ny detaljplan görs för att planmässigt legalisera den nuvarande 
markanvändningen. 

 

           Parkeringsplatser   Busskur 

 

            3G-mast och återvinningsstation 

Vattenområden 

Planområdet ligger inom dikningsföretaget båtnadsområde 1-3 Onslunda by 
med kommunal dagvattenhantering.                                                         
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Föreslagen förändring  

Planförslag 

Inom allmän platsmark 

BUSSTORG – Busstorg med parkering samt mindre återvinningsstation 

Prickmark – Byggnad får ej uppföras  

Inom kvartersmark 

E1 – Teknisk anläggning med telemast  

Prickmark – Byggnad får ej uppföras  

Högsta byggnadshöjd 3 meter, med undantag för telemast. 

Radon 

Enligt översiktsplanen från 2002 ligger planområdet inom ett område med 
höga radonhalter. Inga bostäder kommer uppföras inom planområdet. 

Fornlämningar 

Planområdet ligger inom Onslunda bytomt registrarad som nr 39 i 
fornminnesregistrat för Onslunda socken. En bytomt är ett område inom 
vilket byns bebyggelse låg från medeltiden fram till enskiftet vid 1800-talets 
början. De medeltida lämningarna som finns inom området är registrerade. 
För arbeten som innebär markingrepp krävs särskilda tillstånd enligt 2 kap lag 
om kulturminnen. Detta söks hos länsstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10(14) 

 

 

Skrafferat område markerar den medeltida bytomtens utbredning.  
 
Bostäder 
Det finns inga bostäder inom planområdet.  

Påverkan på bostäder utanför planområdet 

Kring planområdet finns befintlig bostadsbebyggelse i en till två plan. Det nya 
användningsändamålet kan ge upphov till negativ påverkan i form av störande 
ljus och buller för angränsande bostadsfastigheter.  

Service och verksamheter 

Sydväst om planområdet finns ML Borstteknik AB Borstakongen och 
tillhörande Borstbutiken med café. Sydöst om planområdet finns 
Kulturmagasinet som köper och säljer danska designmöbler. I byn Onslunda 
finns två förskolor, grundskola åk 1-6, fritidshem och friskvårdsverksamhet 
och sporthall med tillhörande idrottsplan/ fotbollsplan. Onslunda har även ett 
hembyggds- och borstmuseum. En loppisverksamhet finns mitt emot 
Kulturmagasinet, angränsande till planområdet i öster.  

Gator och trafik 

Biltrafik 

Trafikanslutning till och från planområdet sker via Lantmannavägen.  
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Gatunät 

Gatunätet i närheten av planområdet påverkas inte av planen utan kommer 
kvarstå i befintlig utformning. 

Gång- och cykeltrafik 

Det finns en utbyggd gångväg längs med Lantmannavägen som leder fram till 
planområdet. Cykling sker på Lantmannavägen. Cykelparkering bör anordnas 
inom planområdet.  

Kollektivtrafik 

Bussar från Onslunda går till Tomelilla ca 7 ggr om dagen på vardagar och till 
Brösarp ca 4 ggr, även det på vardagar (Skånetrafikens tidtabell 2013).    

Parkering 

Det finns en pendlarparkeringen belägen inom planområdet. I möjligaste mån 
ska parkeringsplatsernas utformning anpassas efter Boverkets föreskrifter 
HIN 2. I samband med utförande av parkeringsplats bör 
tillgänglighetsstrategen på Tomelilla kommunen kontaktas, angående vilka 
tillgänglighetskrav som finns gällande parkeringsplatser.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Pendlarparkering 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

El 

Planområdet ligger inom E.ON:s elnät.  

Avfall 

Inom planområdet finns Onslundas återvinningsstation belägen. Tömning 
sker idag, och kommer även fortsättningsvis att ske från infarten vid 
Lantmannavägen.   
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             Återvinningsstation 

             Störningar 

Planförslaget kan ge upphov till negativ påverkan i form av störande ljus och 
buller för direkt angränsande bostadsfastigheter.  

   

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  april-maj 2013 
Antagande  augusti 2013 
Laga kraft  september 2013 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga 
kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få 
bygga och använda marken 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 

Tomelilla kommun är huvudman för den allmänna platsmarken inom 
planområdet. 

Planförfarande 

Planen hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagen. 



13(14) 

 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

En konsekvens av planen är att tomtindelningen för Fodermannen upphör att 
gälla inom planområdet. 
 
Fastighetsägaren, i detta fall Tomelilla kommun, står för eventuella kostnader i 
samband med en fastighetsreglering.  

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen bekostas av kommunen.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar bedöms ej erforderliga för plangenomförandet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

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

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Enligt 6 kap 11§ miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en 
plan göra en miljöbedömning av planen om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att 
integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.  
 
Planen antas inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 11,12 §§ 
miljöbalken bedöms därför inte behöva genomföras. Den behovsbedömning 
som utförts grundas på följande: 
 

 Busstationen och pendlarparkeringen är placerad på en central plats i 
Onslunda och ansluter till redan utbyggd infrastruktur.  

 Återvinningsstationen är placerad en bit in på området med tillräckligt 
avstånd från befintliga byggnader med hänsyn till omfattning av 
återvinningsstationen. 

 Det nya användningsändamålet kan ge upphov till negativ påverkan i 
form av störande ljus och buller för angränsande bostadsfastigheter. 
Skydd kan behöva anordnas mot störande sken.  
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 Tomtindelningen för Fodermannen upphör att gälla inom 
planområdet. 

 
 

 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 

 

 

 

 

Bengt Alm  Ulrika Ljung  Emilie Åhgren 
Stadsarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt 
 

 

 

Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 

beslut 2013-08-07 § 130. 

 

Vunnit laga kraft 2013-09-06. 


