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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) 

 Gällande detaljplaner från 1933 och 1984 med gällande 
tomtindelning/planbestämmelser från 1971 (finns tillgängliga på 
kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) 

PLANENS BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Enligt gällande detaljplan, Tomelilla stadsplan S1 från 1933, får 1/5 av arean 
för respektive fastighet inom planområdet bebyggas. Med denna stadsplan 
som underlag utarbetades ett förslag till tomtindelning som fastställdes år 
1935. Ny tomtindelning med mindre tomter fastställdes år 1971 och ersatte 
tomtindelning från 1935. De flesta fastigheterna i området är redan bebyggda 
på mer än 1/5 av fastighetens yta. För att tillgodose behov och önskemål som 
finns av ytterligare utbyggnadsmöjligheter behöver tillåten byggrätt utökas. 
 
Syftet med planen är att ändra de båda detaljplanerna över området och 
fastighetsplanerna/tomtindelningarna, genom att utöka byggrätten och 
upphäva planbestämmelser som tjänat ut sitt syfte. Tillåten byggrätt föreslås 
till 1/3 av respektive fastighets area, dock maximalt 300 kvadratmeter. 
Tomtindelningar enligt äldre lagstiftning blev enligt plan- och bygglagen 
1987:10 gällande som fastighetsplaner. Enligt nu gällande plan- och bygglag 
2010:900 gäller tidigare fastighetsplaner numera som detaljplanebestämmelser.  
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PLANFÖRFARANDE 

Ändringen av detaljplanerna sker genom tillägg till gällande stadsplan S1 från 
år 1933 och detaljplan S92 från 1984. Det innebär att de ursprungliga 
planhandlingarna kvarstår i de delar som inte upphävs och gäller tillsammans 
med tillägget. Planen hanteras med enkelt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900). 

PLANDATA 

Läge och avgränsning 

Planområdet är beläget i den sydvästra delen av Tomelilla centralort, ca  
800 meter från Lindesborgsskolan och ca 1,4 km från torget.  
Planområdet avgränsas i öster av Ystadvägen, i söder av Södra Gränsgatan, i 
väster av Västra Gränsgatan och i norr av Teggatan. Planområdet följer 
fastighetsgränserna för Antilopen 16-35. 

 

 
Bild som visar områdets läge i förhållande till Lindesborgsskolan, Byagården och torget. Den 
röda figuren markerar planområdet.  

 

Planområdet har en areal på ca 18 000 kvadratmeter.  
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Markägare 

Antilopen 16-35 är privatägda. Tomelilla S:24 ägs av Antilopen 18,21-22, 31-
35 med 1/8 vardera, dessa fastigheter är markerade på kartan nedan.  
 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Tomelilla kommun är antagen av kommunfullmäktige 
2002-09-02. Planområdet ingår i befintlig bebyggelse. Ett detaljplanelagt 
utbyggnadsområde norr om kv. Antilopen finns utpekad i översiktsplanen. 
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Utbyggnadsområden enligt Översiktsplan 2002. Utbyggnadsområde för  
bostäder (B), för verksamheter (V). Den gröna ellipsen markerar planområdets  
ungefärliga placering. 

Detaljplan  

Tomelilla stadsplan S1 fastställdes av Kungl. Maj:t år 1933.  
Enligt stadsplanen är planområdet avsett endast för bostäder.  
I den andra underliggande detaljplanen, ändring av stadsplan för kv. Giraffen 
m.fl. från 1984 har gatan som löper in i kv. Antilopen planlagts som gata och 
marken närmast kring vägen har prickmarkerats (mark som inte får bebyggas). 
Resterande delar av kv. Antilopen ingår inte i detaljplanen från 1984.  
 
Enligt PBL 1987:10 gäller tidigare tomtindelningar som fastighetsplaner. I nu 
gällande PBL 2010:900 gäller tidigare fastighetsplaner i fortsättningen som 
detaljplanebestämmelser. Tomtindelningen för Antilopen från 1971 gäller 
således idag som detaljplanebestämmelser. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet som redovisar kulturmiljövårdens sektorsintressen 
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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 Tomelilla tätort står 
beskrivet i ”Ortsrapport Tomelilla”. 
 
Enligt Ortsrapporten över Tomelilla framgår det att i kvarteret för 
planområdet finns en byggnad som särskilt utpekats. Genomförandet av 
denna plan påverkar inte den utpekade värdefulla byggnaden.  
 

Byggnad som särskilt utpekats i kulturmiljöprogrammet  
är markerad med grönt. Den röda figuren 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 §). 

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. 
Tillgänglighetsfrågorna hanteras vidare vid kommande bygglovsprocesser. 

Uppdragsbeslut 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-
10-26 (§ 185) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret 
Antilopen, som innebär en utökad byggrätt. 
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Miljökonsekvensbeskrivning 

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

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark, vegetation och bebyggelseområden 

Planområdet består av villor i ett, samt ett och ett halvt plan. Fasadmaterielet 
varierar mellan trä, puts och tegel. Närliggande område består av 
bostadsområden med enfamiljsbostäder och mindre gårdar/friliggande villor.  

Infarten till området sett från norr. Västra Gränsgatan åt vänster i bilden.      
 Vägen rakt fram i bilden är Södra Gränsgatan.                                       

Vattenområden 

Planområdet ligger inom dikningsföretaget Tomelilla nr 10 med lokal 
dagvattenhantering som rinner ut i Välabäcken. 

Det gula rastret motsvarar området för dikningsföretaget Tomelilla nr 10  
och den röda linjen markerar planområdet. 
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Föreslagen förändring 

Enligt planförslaget utökas byggrätten från 1/5 till 1/3 av respektive fastighets 
area, dock maximalt 300 kvadratmeter. Detaljplanerna/stadsplanerna, S 1 och 
S92, fortsätter att gälla tillsammans med detta tillägg.  

Kvarteret Antilopen, stadsplan S1 från 1933. 
 
 

Kvarteret Antilopen, ändring av stadsplan S 92 från 1984. 
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Gamla planbestämmelser som kvarstår 

- Med D betecknat område får bebyggas endast för bostadsändamål. 
(Stadsplan 1933) 

- Gata (ändring av stadsplan 1984) 

Nya planbestämmelser 

p1           huvudbyggnad skall placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,   
              förråd, carport, garage och motsvarande får placeras 1 meter från  
              fastighetsgräns.  
e1                  högsta tillåtna byggnadsarean är 1/3 av fastighetens area dock  
              maximalt 300 m2. 
I             högsta antal våningar (en våning). 
u            marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. 

högsta totalhöjd i meter för huvudbyggnad. Förråd, carport, garage 
och motsvarande får ha en högsta totalhöjd på 4 meter. 

                               
Prickmark- byggnader får inte uppföras 

Upphävda planbestämmelser (Stadsplan 1933) 

- Allmän platsmark nere i västra hörnet av planområdet upphävs. 
- Tomtindelning/fastighetsplan från 1971, som sedan 2 maj 2011 ingår som 

en planbestämmelse i underliggande detaljplaner.  
- (§ 1)  

Å stadsplanekartan med prickning betecknade kvartersområden får ej 
bebyggas. 

-  (§ 6 a) 
Byggnadsnämnden må med hänsyn till särskilda förhållanden medgiva rätt 
att indraga byggnad från fastställd byggnadslinje, där så prövas utan 
olägenhet eller vanprydnad kunna ske.  

- (§ 6 b)  

Huvudbyggnad ska uppföras fristående och får ej förläggas närmare gräns 

mot granne än sex (6) meter, vilket avstånd dock, därest byggnadens höjd 

ej överstiger sex (6) meter, må minskas till längst fyra och en halv (4 ½) vid 

vilket avstånd fönsterrätt till boningsrum medgives.  

- (§ 6 c)  

Huvudbyggnad får ej uppföras till större höjd än sju och en halv (7 ½) 

meter och ej i flera än två (2) våningar. I tvåvåningshus må högst hälften 

(1/2) av vinden inredas för bostadsändamål.  

-  (§ 6 d)  

Lägges bottenvåningens golv på större höjd över angränsande markytas 

medelhöjd än en meter fyrtio centimeter (1,40 meter), räknas undervarande 

källare som våning.  

 

 



10(17) 

 

 

- (§ 6 e) 

 I uthus får ej inredas bostadslägenhet; dock äger byggnadsnämnden 

medgiva, att i uthus inredes lägenhet avsedd till bostad för gårdskarl eller 

jämförlig befattningshavare. Byggnadsnämnden äger att bestämma, huru 

uthus skall förläggas å tomt, samt medgiva, att uthus, som ej innehåller 

bostadslägenhet men uppföres av eldsäkert eller eldhärdigt material, 

förlägges på mindre avstånd från grannes gräns än fyra och en halv (4 ½) 

meter, dock ej mindre än en (1) meter och ej närmare grannes 

huvudbyggnad än nio (9) meter. Uthus får ej uppföras till större höjd än 

två och en halv (2 ½) meter.  

-  (§ 6 f)  

Tomt, som skall bebyggas med boningshus, får ej innehålla mindre areal än 

sexhundra (600) kvadratmeter. Tomts bebyggda areal får ej överstiga en 

femtedel (1/5) av tomtarealen.  

- (§ 6 g)  

Byggnad får ej uppföras eller inredas till fabrik eller industriell anläggning, 

som ej är hänförlig till hantverkeri.  

Upphävda planbestämmelser (Förslag till ändring och komplettering av 
stadsplanebestämmelser för Tomelilla köping, 1937) 

Stadsplaneområdets användning  

- (§ 1 Mom. 3) Med C, D, E2 och E3 betecknat område får bebyggas endast 

för bostadsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av 

samlingssalar samt lokaler för handel och hantverk.  

Byggnadssätt  

- (§ 2 Mom. 2) Med C och D betecknat område får bebyggas endast med 

hus, som uppföras fristående eller ock två med varandra sammanbyggda i 

gemensam tomtgräns.  

Tomts storlek och område som icke eller endast delvis får bebyggas  

- (§ 3 Mom. 1) Tomt omfattande med C eller D betecknat område skall vara 

minst 700 kvadratmeter. Där synnerliga skäl föreligger må mindre 

tomtareal medgivas.  

- (§ 3 Mom. 2) Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas. 

- (§ 3 Mom. 4) Av tomt, som omfattar med D betecknat område skall minst 

4/5 (fyra femtedelar) lämnas obebyggda.  

Byggnads läge å tomt  
- (§ 4 Mom.1) Byggnad, som ej uppföres i gräns mot granntomt, får ej läggas 

närmare sådan gräns än att avståndet blir lika med hälften av den för 
byggnaden tillåtna största höjden, dock ej närmare än 4,5 meter. Byggnad, 
som ej uppföres med ytterväggar av minst brandhärdig konstruktion, må ej 
läggas närmare gräns mot granntomt än 6 (sex) meter. Byggnad med två 
våningar jämte till någon del inredd vind må förläggas på mindre avstånd 
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än 6 (sex) meter från granntomt endast försåvitt den uppföres med 
ytterväggar av brandsäker konstruktion.  

- (§ 4 Mom. 2) Avståndet mellan skilda byggnader på samma tomt får ej 
göras mindre än den för byggnad vid gata eller förgård medgivna största 
höjden. Beträffande byggnader för industriändamål å område, betecknat 
med B, äger byggnadsnämnden medgiva undantag från nyssnämnda 
bestämmelse. Beträffande uthus och andra mindre gårdsbyggnader må 
byggnadsnämnden, där sådant utan att sundhet och brandsäkerhet 
äventyras och ett lämpligt bebyggande av kvarteret i dess helhet icke 
försvåras, medgiva mindre avstånd såväl inbördes som till huvudbyggnad, 
dock ej mindre än 4,5 meter. 

- (§ 4 Mom. 3) Där så med hänsyn till byggnadens ringa storlek och andra 
inverkande omständigheter utan olägenhet kan ske, må byggnadsnämnden 
efter grannes hörande medgivande att uthus eller annan dylik gårdsbyggnad 
uppföres i gräns mot granntomt, eller på mindre avstånd från tomtgränsen 
än 4,5 meter.  
Fönster till bonings- och arbetsrum  

- (§ 5 Mom. 1) Framför fönster till bonings- och arbetsrum skall ovan 
horisontalplanet genom fönstrets underkant lämnas obebyggt ett område 
av minst 9 (nio) meters bredd. Dock må fönster jämväl anbringas mot 
gårdsdel av mindre bredd, där rummets behov av dager är nöjaktigt 
tillgodosett genom annat fönster.  

- (§ 5 Mom. 2) Byggnad som förlägges i gräns mot eller indrages från 
område betecknat med punkt- eller korsprickning får mot nämnda område 
förses med fönster.  
Hushöjd, våningsantal och vindsinredning  

- (§ 6 Mom.1) Å med C, D eller E2 betecknat område får byggnad uppföras 
till högst 7,6 meters höjd och högst 2 (två) våningar.  

- (§ 6 Mom. 3) Uthus eller annan dylik gårdsbyggnad får icke uppföras till 
större höjd än 2,5 (två och en halv) meter och 3 (tre) meter till taknocken. 
Byggnadsnämnden må dock för särskilt fall medgiva ökning av sagda höjd 
för garage eller annan dylik gårdsbyggnad, vars användning kräver större 
våningshöjd, dock ej mera än till högst 4 (fyra) meter.  

- (§ 6 Mom. 4) Byggnad av trä får ej uppföras med mer än 2 (två) våningar 
jämte vindsvåning. I byggnad med 3 (tre våningars höjd får vind icke 
inredas).  
Takfall  

- (§ 8 Mom. 1) Där så prövas av arkitektoniska skäl eller eljest nödigt, må 
länsstyrelsen på framställning av byggnadsnämnden för vissa 
byggnadspartier medgiva smärre avvikelser beträffande gränser mellan 
olika bestämmelseområden samt från vad ovan stadgats angående hushöjd, 
våningsantal och taklutning.  

- (§ 8 Mom. 2)  
Därest byggnadsnämnden till sitt biträde har stadsarkitekt eller 
byggnadskonsulent med stadsarkitekts kompetens, må byggnadsnämnden 
kunna medgiva de avvikelser, varom omförmäles i mom. 1 i denna 
paragraf.  
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Upphävda planbestämmelser (Förslag till ändring av § 6 mom. 5 i gällande 
stadsplanebestämmelserna för Tomelilla köping, 1944) 

- Där enligt ovan meddelade föreskrifter vindsinredning är medgiven, må i 
byggnad med en våning hela vinden därutöver inredd till bostads- och 
arbetsrum. I byggnad av trä med två våningar får högst 1/3 (en tredjedel) 
av vinden förses med sådan inredning. Byggnad av sten med två våningar 
må inom med C eller D betecknat område högst ½ (hälften) och inom 
med E2 betecknat område högst ¾ (tre fjärdedelar) av vinden på 
nyssnämnt sätt inredas.  

 

Radon 
Enligt översiktsplanen ligger inte planområdet inom område med höga halter 
av radon. 

Bostäder 

Planområdet består av enfamiljshus i ett, samt ett och ett halvt plan. 
Närliggande område består av bostadsområden med enfamiljsbostäder och 
mindre gårdar/friliggande villor.  

Service och verksamheter 

Inom planområdet finns idag ingen service eller några verksamheter och 
föreslagen ändring av detaljplan kommer precis som i nuläget enbart tillåta 
bostadsändamål.  

Påverkan från verksamheter utanför planområdet 

Planområdet är beläget i ett befintligt bostadsområde och inga verksamheter 
bedöms påverka planområdet. 

Gator och trafik 

Biltrafik 

Trafikanslutning till och från planområdet sker idag från Teggatan, Västra 
Gränsgatan och Södra Gränsgatan. 

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

Gång- och cykeltrafik 

Runt om planområdet finns gator med trottoarer med undantag längs med 
Västra Gränsgatan. Till Lindesborgsskolan finns separat gång och cykelväg. 
Denna gång- och cykelväg leder därefter upp mot Byavägen där ett antal gator 
ansluter med möjlighet att ta sig vidare in mot Tomelillas centrala delar. 
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Kartan visar den separata gång- och cykelled som nämns i texten ovan.  

Kollektivtrafik 

Kommunikationsmöjligheterna är goda. Planområdet är beläget ca 150 meter 
ifrån en busshållplats där regionbussarna mellan Ystad och Kristianstad 
stannar.  

Karta över busstrafik. Röda markeringar illustetrar busshållplatsers  
placering och grön markering visar planområdets placering. 
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Parkering 

Parkering löses inom varje enskild fastighet. 

 
Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

Värme 

Planområdet är ej anslutet till fjärrvärmenät.  

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. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juni 2013 
Antagande  september 2013 
Laga kraft  oktober 2013 

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. 

Ansvarsfördelning 

 Detaljplanearbete - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Grundkarta - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

 Genomförande av plan – Fastighetsägaren 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
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Planförfarande 

Ändringen av detaljplanen sker genom tillägg till gällande detaljplan. Det 
innebär att de ursprungliga planhandlingarna kvarstår i de delar som inte 
upphävs och gäller tillsammans med tillägget. Planen hanteras med enkelt 
planförfarande enligt plan- och bygglagen. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

Samfälligheten Tomelilla S:24 ska genom en fastighetsreglering upplösas och 
marken överföras till gatufastigheten Tomelilla 237:58 som ägs av Tomelilla 
kommun. Marken inom samfälligheten är planlagd som gata och är allmän 
platsmark. Marköverföringen syftar till att reglera så att den allmänna 
platsmarken ägs av kommunen. 
 

Genom en fastighetsreglering ska samtliga marken som utgör Tomelilla S:24  
överföras till Tomelilla 237:58. 
 
I samband med marköverföringen ska ledningsrätten för VA-ledningar inom 
det överförda området upphävas genom förrättning. Kommunen behöver ej 
ledningsrätt för ledningarna inom egen fastighet. 
 
Befintliga ledningsrätter för VA-ledningar inom fastigheterna Antilopen 21 
och Antilopen 31 ska genom förrättning ändras så att ledningsrätten 
överensstämmer med VA-ledningarnas befintliga läge. Se bild nästa sida. 
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Berörda fastigheter angående ändring av ledningsrätt. Orange markering visar  

ledningsrätten som finns idag och blå markering visar det ungefärliga läget på  

befintliga VA-ledningar. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Planen bekostas av kommunen. 
 
Planavgift kan komma att tas ut i samband med bygglov. 

För Lantmäteriförrättningarna (inlösen av S:24 till Tomelilla 
237:58 samt ändring av ledningsrätt) kan det behöva betalas 
ersättning hos Lantmäteriet. Dessa kostnader står Tomelilla 
kommun för.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Tekniska utredningar 

Några tekniska utredningar bedöms ej erforderliga för plangenomförandet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetiden för den del av planen som ändras är 5 år räknat från den 
dag planen vinner laga kraft. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Inga negativa konsekvenser förväntas uppstå av planändringen.  
 

 Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa. 

 Miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas. 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

 

 

 

 

Bengt Alm  Ulrika Ljung  Sofia Karlsson  
Stadsarkitekt  Planarkitekt   Planarkitekt  
 
 

 
Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 

beslut 2013-09-11 § 140. 

 

Vunnit laga kraft 2013-10-10. 


