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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 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande 

Standardförfarande  
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Handlingar 

Planhandlingar 

- Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Österlenhem har lämnat planförfrågan om ny eller ändring av detaljplan för 
planområdet då det avses bebyggas på så sätt som inte överensstämmer med 
detaljplan. Planområdet omfattas av gällande detaljplan för del av kvarteret Hallen, S 
162 (LM: 1270-P120), vunnen laga kraft 2014-07-15. Med gällande detaljplan ville 
kommunen inom dåvarande Hallen 2 möjliggöra för tomter till olika typer av 
bostadshus. För att försörja tilltänkta bostadsfastigheter planlades en lokalgata. 
Största delen av planområdet omfattas idag av användningen bostäder. Sydöstra 
delen av planområdet, ”SoL-huset”, omfattas däremot av användningen vård, 
bostäder, skola och kontor. 

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att för fastigheten Hallen 4 möjliggöra bebyggande av 
olika typer av bostäder som särskilda boendeformer med möjlighet för 
personalutrymme, samt att bibehålla gällande markanvändning för nuvarande 
verksamhet i fastigheten Hallen 2. Dessutom ska det ges möjlighet för 
förskoleverksamheten söder om planområdet att expandera. För att möjliggöra olika 
typer av bostäder ändras även byggrätten och den allmänna platsmarken i form av 
lokalgata tas bort.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Tomelilla centralort, ca 800 m nordväst 
om stationen. Området angränsar i norr till Västervångsvägen, i väster till 
Stafettgatan och i öster till parkmark längs Löparegatan. Sydväst om området ligger 
Västervångens förskola och öster om området ligger Österlens folkhögskola. 
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Den rödskrafferade ytan visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen avser omfattar större fastigheterna Hallen 2 och 
Hallen 4 och en del av Tomelilla 10:239, med en sammanlagd area på ca 18 800 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Hallen 2 och 4 ägs av Tomelilla kommun, men köpekontrakt är tecknat 
med Österlenhem som efter avslutad fastighetsreglering och avstyckningen kan söka 
lagfart för de nya fastigheterna. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller detaljplan för del av kv. Hallen, S 162 (LM: 1270-
P120), vunnen laga kraft 2014-07-15. Genomförandetiden är 10 år från den dag 
planen vann laga kraft och går ut först 2024-07-15. Enligt gällande detaljplan får 
marken användas för bostäder för större delen av området, men i södra delen även 
för vård, bostäder, skola och kontor. Byggnaderna för bostadsändamålet får vara 
både sammanbyggda och friliggande med högst två våningar och till en höjd av 7 
meter. Byggnaderna för vård, bostäder, skola och kontor får högst vara 3,5 meter. 
Planområdets byggrätt är begränsad av mark som inte får förses med byggnad 
(prickmark). Dessutom finns u-område där marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. 
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Gällande detaljplan för del av kv. Hallen (S 162), vunnen laga kraft 2014-07-15. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2002 är planområdet utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder. Detaljplanen strider således inte mot 
översiktsplanens intentioner. 

 
Utbyggnadsområde för bostäder (B), verksamheter (V) och handel (H) enligt översiktsplanen 
2002 där den gröna cirkeln markerar planområdes belägenhet. 
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I översiktsplan 2025, planerad att antas under 2018, är planområdet utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder. Detaljplanen strider således inte mot kommande 
översiktsplans intentioner. 

 
Planområdet (2) är utpekat som utbyggnadsområde för bostäder i översiktsplan 2025. 

Bostadsförsörjningsprogram  

Kommunfullmäktige antog 2010-09-06 (§ 119) ett bostadsförsörjningsprogram för 
2010-2016. I programmet är planområdet utpekat som ett lämpligt område för 
bostäder. Då detaljplanens syfte och användning till största del är bostäder anses 
detaljplanen överensstämma med bostadsförsörjningsprogrammet. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet redovisar 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”. 

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i förhållande till det 
rödskrafferade planområdet. 
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Byggnader öster och sydöst om planområdet har pekats ut som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna markerade med grön 
färg omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav 
på varsamhet för befintlig bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
Byggnader markerade med röd färg omfattas rivningsförbud med exteriört skydd 
enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. 

Den utpekade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms av kommunen inte 
påverkas av detaljplanen. 

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 2018-01-17 (§ 11) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag för 
prövning att utarbeta förslag till ny eller ändring av befintlig detaljplan i enighet med 
vad som nedan redovisas, samt att ge Samhällsbyggnad delegation att ställa ut planen 
för samråd och granskning. 

Förutsättningar  

Byggnader 
I den södra delen av planområdet är ”SoL-huset” beläget som har funnits sedan 
2001. I ”SoL-huset” har socialpsykiatrin sina personallokaler och 
träffpunktsverksamhet för personer med psykisk ohälsa. Inom planområdet finns det 
inga bostäder. 
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Avslutad fastighetsreglering och avstyckning 
Fastighetsreglering rörande före detta Hallen 2, Hallen 3 och Tomelilla 10:239 samt 
avstyckning från Hallen 2 är nu avslutad. Förrättningen avslutades 2018-01-19 och 
förrättningen är nu införd i fastighetsregistret. 

 
Utsnitt ur Lantmäteriets förrätningskarta, Akt 1270-1616 (Ärende: M171680) 

Figur 1 har reglerats från Hallen 2 till Hallen 3. Figur 4 och 5 har reglerats från 
Hallen 2 till Tomelilla 10:239. Figur 2 och 3 har blivit den nybildade fastigheten 
Hallen 4. 

           
Förändringen utifrån genomförd fastighetsreglering och avstyckning (före och efter). 
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Figur 5 i förrättningskartan som efter förrättningen nu är en del av fastigheten 
Tomelilla 10:239 är tänk att styckas av för att sedan säljas till fastighetsägaren av 
nyblivna Hallen 4. Vilket först går att genomföra när denna detaljplan vunnit laga 
kraft och marken är planlagd som kvartersmark. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består av en gräsbeklädd grönyta samt asfalterade ytor i form av en 
tidigare planerad vändzon och en parkering i anslutning till ”SoL-huset”. Inga större 
nivåskillnader finns inom området. 
 

Parker, lekplatser och strövområden 

Tillgång till lekplats finns på Västervångens förskola när verksamheten är stängd. Ca 
370 meter söder om planområdet finns ett grönområde som är drygt 4,5 hektar med 
bland annat skogsparti och en fotbollsplan med konstgräs. Det finns goda 
förutsättningar att skapa disponibel friyta för kommande bostadsfastigheter. 

Kronoskogen, som är ett av kommunens naturvårdsområden, ligger ca 2,5 kilometer 
nordväst om planområdet vid Svampabanan och Tosselilla sommarland. 
Naturområdet är drygt 50 hektar stort och har varierad miljö. I Kronoskogen finns 
olika motionsslingor, varav en del har belysning kvällstid.  

Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom landskapskaraktärområdet Södra mellanbygden som är ett 
öppet jordbruksland och betesmark.  

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom kulturmiljöstråk för Malmö-Simrishamns järnväg.  

Fornlämningar 

Inom planområdet eller i dess närhet finns inga kända fornlämningar. Skulle 
fornlämningar påträffas vid markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 
Planområdet och dess närhet berörs inte av några riksintressen.   

Samhällsservice och kommersiell service 
Inom planområdet finns ingen samhällsservice och kommersiell service, men finns 
tillgänglig till fots, cykel och med bil. 
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Förskola, skola och vård 

Grundskolan Kastanjeskolan finns inom gångavstånd och Västervångens förskola 
ligger precis intill planområdet. Vårdcentral ligger ca 600 meter från området.  

Matbutik, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 800 meter till närmsta matbutik vid stationsområdet. 
Apotek samt annan service finns vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 1,2 
kilometer från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Planområdet angränsar i norr till Västervångsvägen, i väster till Stafettgatan och i 
öster till parkmark längs Löparegatan. Längs med Västervångsvägen i norr finns det 
en från bilvägen separerad gång- och cykelväg. Gång- och cykeltrafik kan ansluta till 
planområdet både söder- och norrifrån via Stafettgatan i väster. För att ta sig till 
stationen respektive centrum finns möjlighet till gång- och cykeltrafik huvudsakligen 
på Malmövägen där det finns trottoar för fotgängare samt markerad cykelbana. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget ca 800 meter från stationsområdet där det finns buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, cykel samt med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till och från Malmö, Ystad och Simrishamn, som 
expressbuss till och från Ystad och Kristianstad, samt flera av Skånetrafikens 
regionbussar mot bland annat Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och 
Lund. Kommunikationsmöjligheterna bedöms vara goda. Det finns ingen anslutande 
kollektivtrafik till planområdet   

Parkering och utfart  

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.  

Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från bostadshus. 

Utfart från bostadsområdet är begränsat till Stafettgatan i väster. I detaljplanen råder 
utfartsförbud till Västervångsvägen och även till stor del av Stafettgatan eftersom 
utfarter inte lämpar sig där. Möjlighet att anordna utfart till Löparegatan begränsas av 
naturmark i gällande detaljplan. 

Störningar  

Trafikbuller 

Malmövägen, riksväg 11, sträcker sig förbi planområdet i nordöst. Den närmsta 
punkten inom byggbar bostadsmark, enligt gällande detaljplan, ligger ca 98 meter 
från Malmövägen. En bullerberäkning har tidigare gjorts för punkten närmst 
Malmövägen där bullernivåerna har beräknats för 2014 samt för år 2035. I 
beräkningen har även trafikbuller från Västervångsvägen räknats med. 
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Bullerberäkning 

Trafikmängden för Malmövägen har hämtats från Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta 
(värden från 2010). För Västervångsvägen har antalet fordon per dygn antagits vara 
den mängd som skiljer sig mellan de olika värdena för Malmövägen (se de två 
nästkommande bilderna). Sannolikt är den faktiska trafikmängden lägre. Andelen 
tung trafik har angetts vara detsamma som för Malmövägen norr om 
Västervångsvägen. För år 2035 har en prognos för trafikmängden gjorts där trafiken 
beräknats ha ökat med 1,6 % per år för personbilar och 2,0 % per år för tung trafik. 
Beräkningen av buller har gjorts med Buller VÄG version 8.6, Trivector AB (enligt 
Naturvårdsverkets modell, reviderad 1996).  

Eftersom det är sannolikt att hastigheten höjs från 70 km/h till 80 km/h på 
Malmövägen så har hastigheten antagits vara 80 km/h i bullerberäkningen.  

De två följande bilderna visar information om trafikmängder och hastigheter som 
använts i bullerberäkningen för år 2014 respektive 2035.  

Planområdets förhållande till 
Malmövägen samt mätpunkt för 
bullerberäkningen. 
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Beräknad ekvivalent- och maxnivå år 2014 och 2035 

För 2014 har ekvivalentnivån beräknats till 52 dB(A) och maxnivån till 80 dB(A) för 
punkten. För år 2035 har ekvivalentnivån beräknats till 54 dB(A) och maxnivån till 
80 dB(A).  

Gällande riktvärden 

I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställdes riktvärden för 
trafikbuller. Följande riktvärden gäller för vägtrafik vid nybyggande av 
bostadsbebyggelse: 

Ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) – 55 dB(A)  

Maximal ljudnivå utomhus (vid uteplats i anslutning till bostad) – 70 dB(A) 

Ekvivalent ljudnivå inomhus – 30 dB(A) 

Maximal ljudnivå inomhus nattetid – 45dB(A) 
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Bullerbedömning 

Kommunen bedömer att det är möjligt att uppfylla samtliga gällande riktvärden vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse. Den maximala bullernivån utomhus (vid uteplats 
i anslutning till bostad) kan t.ex. uppfyllas genom att bebyggelse placeras så att en tyst 
sida för uteplats skapas. 

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten. De 
befintliga ledningarna anses ha tillräckliga dimensioner för att klara den ökade 
belastningen som utbyggnationen av bostäder kan innebära. Kommunen kommer 
således ansvara för omhändertagandet av dagvatten, men det ses som positivt om 
fastighetsägare hjälper till att fördröja dagvatten genom att på eget initiativ vidta 
åtgärder inom sin bostadstomt. På så sätt minskar belastningen på dagvattennätet vid 
kraftig nederbörd.  

El 

Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution. Inom planområdet finns underjordiska högspänningsledningar. Vid 
utbyggnation av området kommer eventuellt en transformatorstation krävas för att 
säkerställa elförsörjningen. Enligt svensk elstandard SS-EN 61936-1 är minsta 
avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag 5 meter. 

Fjärrvärme 

Byggnaden (SoL-huset) inom planområdet är ansluten till fjärrvärme. Inom 
planområdet finns därför också underjordiska ledningar för fjärrvärme. 
Fjärrvärmeledningarna omfattas av en ledningsrätt (1270-1284.1) som är knuten till 
fastigheten Slakteriet 48 som ägs av Rindi Syd AB. 

Ledningsrätten har kring fjärrvärmeledningen upplåtet ett tre meter brett område 
med ledningen i mitten. 

Fastighetsägaren får inte: 
- ändra markanvändningen i närheten av ledningen genom att exempelvis uppföra byggnad 

eller utföra annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag sa att ledningen kan 
skadas eller kan komma att inte längre uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter eller att 
återställning efter arbete med ledningen avsevärt fördyras. 

- utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fälla träd, schakta, borra eller på annat 
sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen. 

Hävande av ledningsrätt 

Inom planområdet finns ledningsrätt för underjordisk vattenledning (akt: 1160134.1) 
Då vattenledningen inte längre är i bruk så är kommunen och ledningsrättshavaren 
E.ON efter kontakt överens om att häva ledningsrätter.  

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och 
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 
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Planförslag 

Användning 

Bostäder, Särskilda boendeformer och Skola 

Detaljplanen anger användningarna Bostäder, Vård och Skola (BDS) för hela norra 
delen av planområdet (för fastigheten Hallen 4 och del av Tomelilla 10:239). 
Användningen Bostäder (B) avser olika former av boende av varaktig karaktär där 
bostadsändamålet är huvudsyftet samt bostadskomplement. Användningen Bostäder 
bör även avse särskilda boendeformer som innefattar särskilt boende för äldre 
(äldreboende) och bostäder med särskild service för personer med funktionshinder 
(LSS-bostäder) då de är av varaktig karaktär och huvudsyftet är bostadsändamålet. 
Bostäder (B) kompletteras dock med användningen Vård (D) med preciseringen 
Särskilda boendeformer (LSS-boende och äldreboende) för att säkerställa att de särskilda 
boendeformerna (särskilt boende och bostäder med särskild service) inkluderande 
personalutrymmen och gemensamhetslokaler är planenliga oavsett grad av vård. 
Användningen Skola (S) avser fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet. 

I planområdets västra del mot intilliggande villakvarter är högsta antal våningar 2 
med en högsta byggnadshöjd på 7 meter. I planområdets östra del är högsta antal 
våningar 3 med en högsta byggnadshöjd på 11 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 
35 procent per fastighetsarea. 

Bostäder, Vård, Kontor och Skola 

Detaljplanen anger i sydöstra delen av planområdet, för fastigheten Hallen 2, 
användningarna Bostäder, Vård, Kontor och Skola (BDKS). Användningen Bostäder 
(B) avser olika former av boende av varaktig karaktär där bostadsändamålet är 
huvudsyftet samt bostadskomplement. Användningen Vård (D) innefattar all slags 
vårdverksamhet som avser människor och som bedrivs i särskilda lokaler. I 
användningen Vård ingår all öppen och sluten hälso, sjuk eller kriminalvård. 
Kontor (K) avser kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. 
Användningen Skola (S) avser fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 
verksamhet. 

I planområdets sydöstra del (för fastigheten Hallen 2) är högsta antal våningar 2 med 
en högsta byggnadshöjd på 7 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 35 procent per 
fastighetsarea. 

Transformatorstation 

Teknisk anläggning (E) med preciseringen Transformatorstation planläggs i nordöstra 
delen av planområdet för att säkerställa utrymme för framtida transformatorstation 
för att säkerställa framtida behov och elförsörjning. Det ska vara minst 5 meter 
avstånd mellan transformatorstation och brännbar byggnad eller upplag, vilket 
säkerställs med prickmark. 
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Teknisk försörjning 

El 

Inom planområdet finns underjordiska högspänningsledningar. För att säkerställa 
tillgänglighet till de underjordiska högspänningsledningarna planläggs minst ett 4 
meter brett u-område med ledningarna i mitten. Marken för u-området ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av 
elektriska starkströmsanläggningar. Marken regleras dessutom av planbestämmelsen 
att marken inte får förses med byggnad (prickmark). 

Fjärrvärme 

Inom planområdet finns underjordiska ledningar för fjärrvärme. 
Fjärrvärmeledningarna omfattas av en ledningsrätt (1270-1284.1) som har upplåtet 
ett tre meter brett område med ledningen i mitten. För att säkerställa detta planläggs 
ett minst 3 meter brett u-området med ledningen i mitten. 

Gator och trafik 

Utfart  

Utfart från området begränsas till Stafettgatan i väster och till befintlig utfart för 
”SoL-huset” till Löparegatan längst söderut i områdets sydöstra del. Möjlighet att 
anordna utfart till Löparegatan begränsas i övrigt av allmän platsmark, natur. I 
detaljplanen råder utfartsförbud till Västervångsvägen och även till norra delen av 
Stafettgatan eftersom utfarter inte lämpar sig där.  

Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK 

Natur 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder, Särskilda boendeformer (LSS-boende och 
äldreboende) och Skola (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Vård, Bostäder, Kontor och Skola 
(PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Transformatorstation (PBL 4 kap 5 § punkt 3) E 

BDS 

DBKS 

NATUR 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Utnyttjandegrad 

Största byggnadsarea i procent per fastighetsarea 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 30 §) 

Begräsning av markens bebyggande 

Marken får inte förses med byggnad 
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom området får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra 
eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströms-, 
fjärrvärme- samt vatten- och avloppsanläggningar. 

Utformning 

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

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

Utfart 

Körbar förbindelse får inte anordnas 
(PBL 4 kap 9 § och 30 §) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

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

Konsekvenser 

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

Miljökonsekvenser 
Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
för bostadsbebyggelse med närhet till Kastanjeskolan, Västervångens förskola och 

e1 35 
 

u 
 

I 
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lekplatser. Offentlig och kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är 
tillgängligt till fots och med cykel. Korta avstånd till service från planområdet är 
positivt utifrån ett socialt perspektiv. Vid genomförandet av detaljplanen förespråkas 
friyta inom fastigheten för lek och utevistelse. 

Fastighetskonsekvenser 
För södra delen av planområdet i form av fastigheten Hallen 2 kvarstår 
användningen vård, bostäder, kontor och skola, men byggrätten ändras genom att 
högsta byggnadshöjd ökas till högsta totalhöjd 7 meter med högst 2 våningar. För 
större och norra delen av planområdet i form av Hallen 4 ändras byggrätten till 
användningen bostäder, vård (särskilda boendeformer) och skola. Största möjliga 
bebyggelsehöjd ökas i östra delen av planområdet där det möjliggörs för uppförande 
av byggnader i 3 våningar till en högsta totalhöjd av 11 meter. Västra delen av 
planområdet begränsas uppförande av byggnader till 2 våningar till en högsta 
totalhöjd av 7 meter Planbestämmelsen om lokalgata tas bort. 

För angränsande fastigheter innebär detta att det i dess närhet möjliggörs för delvis 
högre bebyggelse samt för olika typer av bostäder och särskilda boendeformer som 
LSS-boende och äldreboende. Det innebär även möjlighet för utbyggnad av befintlig 
förskoleverksamhet. För fastigheten Hallen 4 minskas utfartsförbudet mot 
Stafettgatan och fastigheten Tomelilla 10:239. 

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 Februari 2018 

Granskning Mars/April 2018 

Antagande Maj 2018 

Laga kraft Juni 2018 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 
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Genomförande av detaljplan – Fastighetsägaren 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Den efter genomförd fastighetsförrättning nya delen av fastighetenen Tomelilla 
10:239 som i gällande detaljplan har användning lokalgata är planerad att efter 
detaljplanen vunnit laga kraft överföras genom fastighetsreglering till fastigheten 
Hallen 4. I samband med denna fastighetsförrättning kommer även ledningsrätten 
för underjordisk vattenledning (akt: 1160134.1) att hävas. Då vattenledningen inte 
längre är i bruk så är kommunen och ledningsrättshavaren E.ON efter kontakt 
överens om att häva ledningsrätter. Ledningsrätten hävs genom 
lantmäteriförrättning. Kommunen ansöker om fastighetsförrättningen som bekostas 
av kommande fastighetsägare Österlenhem. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

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

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 
Eventuella flyttningar eller ändringar av befintliga underjordiska ledningar bekostas 
av exploatören/fastighetsägaren. 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Marcus Carlevåg  Ulrika Ljung 
Planarkitekt   Plan- och exploateringschef 
 
 

 

Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 
beslut 2018-05-09 § 63. 
Vunnen laga kraft 2018-05-31. 
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