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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. Det innebär att detaljplanen kan gå 
direkt till antagande efter samrådet (begränsat förfarande) om samrådskretsen 
godkänner planförslaget. 

Standardförfarande Begränsat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 

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

Övriga handlingar  

 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Undersökning  
 Riskutredning avseende farligt gods på järnväg, Kv Laxen, Tomelilla 

kommun, 2019-08-30, Brandskyddslaget 
 Trafikbullerutredning. Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och 

Simrishamn, 2013-03-14. Norconsult.  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Fastighetsägarna till Laxen 6, Söderlenbostäder AB, inkom 2011 med en förfrågan 
om ändring av detaljplan för att öka byggrätten inom fastigheten. Någon ny 
detaljplan för Laxen 6 upprättades aldrig och idag har andra förutsättningar 
uppkommit då andra fastighetsägare inom kvarteret Laxen är intresserande av att 
ändra detaljplanen. Det ses även som positivt ur ett planeringsperspektiv att göra en 
ny detaljplan för hela kvarteret då ett bättre helhetsgrepp skapas för planområdet. 
Planuppdraget för Laxen 6 från 2011 utökas därför till hela kvarteret Laxen.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att öka byggrätten inom kvarteret Laxen genom att 
planlägga hela planområdet för bostad och centrumändamål.  

Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i Tomelilla centralort ca 100 m norr om Torget och ca 25 m 
öster om stationen. Bostadsområden med blandad bebyggelse och ett grönområde 
ligger öster och norr om planområdet. Längs med planområdets västra sida löper 
järnvägen, Österlenbanan, som en barriär med en pendlarparkering placerad norr om 
planområdet intill riksväg 11. Norregatan avskiljer och Byskillnadsgatan går mellan 
planområdet och bostadsområdet.  
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Den röda markeringen visar området som detaljplanen avser.  

Areal 

Planområdet som detaljplanen omfattar fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10 med en 
sammanlagd area på ca 8 760 m2. 

Markägoförhållanden 

Samtliga fastigheter inom planområdet är i privat ägo. 

Plansituation 

För det aktuella planområdet gäller stadsplan S 116 vunnen laga kraft 1993-10-04. 
Området är i gällande stadsplan planlagt med användningen (B) bostäder och handel 
(H). Beteckningen BH innebär att området får användas till bostad och 
handelsändamål om högst två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,5 m. All 
obebyggd mark inom planområdet är planlagt med prickmark vilket innebär att 
marken inte får bebyggas. Korsmarkerat område får endast bebyggas med uthus med 
en byggnadshöjd på högst 2,5 m.  
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 116), vunnen laga kraft 1993-10-04. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Översiktsplan 2025 med utblick 2040 finns inte planområdet utpekat för något särskilt 
ändamål.  

Ett av direktiven i översiktsplanen är att hållbarhet ska ligga i fokus vid planering av 
nya detaljplaner. Genom att planlägga för bostäder och handel i stationsnära läge 
med möjlighet till god pendling främjas hållbar kollektivtrafik och på sikt en hållbar 
stadsutveckling. Ett av kommunens mål i översiktsplanen är att underlätta pendling 
med kollektivtrafik och på så sätt minska bilpendling till och från kommunen samt 
att stärka arbetsmarknaden.  

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen.   

Bostadsförsörjningsstrategi  

Kommunfullmäktige antog 2019-05-06 (§ 32) Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla 
kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som vision att öka bostadsbyggandet, 
erbjuda och planera mark för upplåtelse samt vara drivande i byggandet av attraktiva 
och hållbara bostäder. Inom kommunen är närhet och tillgänglighet till 
kollektivtrafik, handel, natur och samhällsservice goda vilket underlättar för att hitta 
ett optimerat boende i Tomelilla. Planområdets centrala och stationsnära läge gör att 
det stämmer in i visionen om attraktivt boende i Tomelilla kommun.  
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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 ligger inom det 
rödmarkerade området.  

Byggnader inom planområdet och i dess närhet 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 av rivningsförbud med exteriört skydd 
enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen. Byggnader markerade med rosa färg är 
utpekade som historiskt betydelsefulla men som inte är så välbevarade i alla detaljer 
eller originaldelar och omfattas av rivningsförbud och stomskydd enligt 3 kap. 10 § 
plan och bygglagen.  Det gäller också sådana byggnader vars fasader blivit inklädda 
men som är möjliga att återställa. 

Inom planområdet finns byggnader med skydd inom samtliga kategorier. Den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bedöms inte påverkas av planen.  

Miljömål 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014 - 2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma 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. Planens genomförande bedöms inte medföra någon förändring 
angående miljömålen. 

VA-plan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 

Stadsbyggnadsnämnden antog 2019-09-20 VA-plan för Tomelilla kommun vilken ska 
fungera som ett kommunövergripande planeringsverktyg med syftet att få en social, 
ekonomisk och ekologisk hållbar VA-försörjning i hela kommunen. Målet med 
planen är att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-22 (§ 139) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.  

Förutsättningar  

Planområdet består av fastigheterna Laxen 6, 7, 8, 9 och 10. Enligt gällande stadsplan 
S 116 är tillåten användning för Laxen 6, 7 och 8 handel och bostäder på högst två 
våningar med bostadshöjd på 7,5 meter. Tillåten användning för fastigheterna Laxen 
9 och 10 är handel. Planområdet ligger intill Österlenbanan och skiljs åt från spåren 
av en gång- och cykelväg samt en gräsremsa som löper längs med planområdets 
västra sida.  

Byggnader 

Laxen 6  

Laxen 6 består av två större byggnader som rymmer verksamhet och bostäder. 
Biografen Rio och caféverksamheten Bullen och Bönan har sina lokaler i byggnaden 
utmed Norregatan. I samma byggnad ryms även bostäder i form av lägenheter. 
Byggnaden mot järnvägen består av bostäder i två våningar och har en tillhörande 
hårdgjord innergård med uppmurad grillplats. Byggnaderna är klassad som historiskt 
värdefulla enligt kommunens kulturmiljöprogram.  
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Laxen 6. Verksamheterna Bio Rio och Bullen och Bönan sett från Norregatan. 

   

Laxen 6. Bostäder med innergård. 

 

Laxen 6. Bostäder. Fasad mot gång och cykelväg.   
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Laxen 7 

Laxen 7 består av två större byggnader. Byggnaden utmed Norregatan består av tre 
våningar där de två översta våningarna består av bostäder och markplanet består av 
ett gatukök. Bakom byggnaden finns en mindre innergård som till större del består av 
ett antal parkeringsplatser och ett garage.  

 

Laxen 7. Bostäder och gatukök sett från öster.  

 

 Innegård på Laxen 7 med vy mot Laxen 8.  

Laxen 8 

Laxen 8 består av en större byggnad om två våningar med bostäder i form av 
lägenheter. I markplan bedrivs verksamhet med antikvariat och frisersalong. 
Fastigheten ligger i planområdets södra del och korsar till Norregatan, järnvägen och 
en större parkering. Byggnaden är klassad med generella krav på varsam renovering 
utifrån kulturmiljöprogrammet. 
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Laxen 8. Bostäder utmed Norregatan sett från öster. 

 
Laxen 8. Bostäder, butikslokal och parkering sett från söder. 

Laxen 9 

Laxen 9 ligger i planområdets nordöstra del intill Laxen 10. Fastigheten består av en 
större byggnad med en tandläkarmottagning i markplan utmed Norregatan och 
bostäder i övre plan. Byggnaden är skyddad enligt kulturmiljöprogrammet med 
rivningsförbud och exteriört skydd då fasaden har orginalputs i övervåningen med 
ursprungliga fönster och dörrar. I skyddet ingår även en hög putsad trädgårdsmur i 
sydväst.  

Nästan all grönska inom planområdet finns på innergården till Laxen 9 och består av 
träd, buskage och gräsmatta.  
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Laxen 9. Bostäder och tandläkarmottagning ut mot Norregatan. Huset närmast i bild är skyddat enligt 

kulturmiljöprogrammet.  

Huset uppfördes av firma Ekelin och Persson som kontor och bostäder åt företagets 
ägare som tillsammans övertagit Brüdigams affärsrörelse 1893. I april 1913 beviljade 
Tomelilla municipalsamhälles byggnadsnämnd deras ansökan om att få uppföra ett 
boningshus av tegel under tegeltak. Fastigheten övertogs senare och beboddes av 
landsfiskal och Kommunfullmäktiges ordförande fram till 1942. 
Lantmannasparbanken flyttade in sin verksamhet i huset i slutet av 1950-talet.  År 
1967 startade en advokatbyrå och därefter 1989 öppnade tandläkarpraktik i huset. År 
2004 såldes fastigheten vidare. Under en tid ska det även funnits en damfrisering i 
huset.  

 

Vykort på Laxen 9 från omkring 1930. Kulturminnesskyddad byggnad till vänster i bild.  

Laxen 10 

Företaget Dialect bedriver verksamhet inom fastigheten och har två större och tre 
mindre byggnader som består av garage, lagerlokaler och en butik. I nordväst gränsar 
fastigheten till en pendlarparkering och ett mindre grönområde. Laxen 10 gränsar till 
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Byskillnadsgatan i norr och skiljer därmed fastigheten från ett intilliggande 
bostadsområde.  

Innergården är asfalterad och ett antal träd med en smalare gräsremsa finns längs 
fastighetens västra sida. 

Vid tillfälle har det även anordnats loppmarknad inom fastigheten. 

 

Laxen 10. Lagerlokaler sett från norr längs Byskillnadsgatan. 

 
Laxen 10. Butikslokal sett från korsningen Norregatan och Byskillnadsgatan. 

Natur och rekreation 

Mark och vegetation 

Planområdet består till största del av byggnader och hårdgjord yta. Samtliga 
fastigheter har hårdgjorda innegårdar som i olika grad består av asfalt och grus. 
Mindre gräsmattor, ett antal större träd och buskage inom fastigheterna Laxen 8, 9 
och 10 utgör planområdets samlade vegetation.  
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Parker, lekplatser och strövområden 

Inom planområdet finns varken lekplatser eller parker. Ca 600 meter öster om 
planområdet ligger Skogsbacken med Väladalens naturreservat som lätt nås till fots, 
med cykel och med bil.  

Samhällsservice och kommersiellt utbud 

Mataffär, apotek m.m. 

Från planområdet är det ca 250 meter till Torget i centrala Tomelilla med ett varierat 
utbud av mataffärer, apotek och annan service. Inom planområdet finns 
kommersiellt utbud genom handel, biograf och café.  

Förskola, skola och vård 

I planområdets närhet finns två grundskolor. Byavångskolan ligger ca 400 meter 
söder om planområdet och ca 550 meter väster om planområdet ligger 
Kastanjeskolan med årskurserna 7 - 9. I anslutning till skolområdet finns sporthall, 
badhus, tennisbana samt en fotbollsplan. Vårdcentral och läkarmottagning ligger på 
ett flertal platser inom en radie på 400 meter från området. Inom Laxen 9 bedriver en 
privat tandläkarmottagning verksamhet. 

Kulturmiljö 

Kulturmiljöstråk 

Planområdet ligger inom område för 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 

Järnväg 

Planområdet ligger intill Österlenbanan och är klassad som riksintresse och ska under 
planarbetet visas hänsyn. Planområdet ligger närmare än på 30 meters avstånd från 
spårmitt vilket medför en del restriktioner och begränsningar gällande planområdets 
utvecklingsmöjligheter. Med hänsyn till avståndet mellan järnväg och planområdet 
har en riskbedömning genomförts av Brandskyddslaget 2019-08-30. Resultatet från 
utredningen redovisas under rubrikerna ”Riskutredning”, ”Riskutredning gällande 
farligt gods på järnväg”.  

Simrishamnsbanan  

Spåren intill planområdet ingår som en sträcka i framtida planer för 
Simrishamnsbanan. Planförslaget bedöms att inte inverka på riksintresset.  
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Gator och trafik 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget intill stationsområdet i Tomelilla tätort med buss- och 
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, med cykel och med bil. Från 
stationen avgår såväl tåg till Malmö, Ystad och Simrishamn, som expressbuss till 
Ystad och Kristianstad. Flera av Skånetrafikens regionbussar mot bland annat 
Brösarp, Sjöbo, Simrishamn, Ystad, Kristianstad och Lund har avgångar från 
Tomelilla station. Kommunikationsmöjligheterna för planområdet bedöms därför 
vara goda.  

Parkering och utfart  

I anslutning till planområdet ligger en större parkering som är i kommunal ägo. Det 
finns även ett flertal parkeringsfickor längs med Norregatan. Nämnda 
parkeringsplatser bedöms att kunna fungera som komplement till befintlig parkering 
inom planområdet.  

I övrigt bedömer kommunen att parkering finns och löses inom planområdet.  

Bil-, gång- och cykeltrafik  

Det finns god tillgänglighet längs planområdets norra, östra och södra sida för cykel- 
och biltrafik och fotgängare genom gata respektive gång- och cykelväg. Längs med 
Norregatan öster om planområdet finns tydligt markerade cykelvägar som visar 
trafikfördelnigen för vägbanan. Norregatan är belagd med smågatsten viket kan 
sänka hastigheten och därmed höja säkerheten för trafikanter och fotgängare kring 
planområdet. 

Störningar  

Tågtrafikbuller 

Trafikförordningen 2015:216 innehåller bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadshus.   

Riktvärden som gäller och inte får överskridas angående buller från spårtrafik och 
vägar är: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om den 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. För en bostad på högst 35 m2 gäller 
samma som i punkt 1 att 60 dBA ekvivalent ljudnivå inte får överskridas vid 
bostadsbyggnadens fasad.  

Mätningar har gjorts på fastigheter inom planområdet med resultat redovisade i 
rapporten ” Bandel 969, Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn” gjord av Norconsult 
2013 på uppdrag av Trafikverket. Bullerberäkningar har gjorts för fastigheter med 
maximal ljudnivå utomhus om 75 dBA. Utredningen omfattar bostadsfastigheter, 
lokaler för vård och omsorg samt skola. För bostadshus med maximal ljudnivå 
inomhus om 55 dBA eller mer har åtgärdsförslag tagits fram enligt planeringsfall 
”Befintlig miljö /Bana vid bebyggelse”.   
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Tågtrafiken har beräknats enligt ”Buller från spårburen trafik. Nordisk 
beräkningsmodell”. Beräkningarna är baserade på dagens trafik, 41 Pågatåg (X-61) 
under ett normalvardagsdygn.  

I rapporten ” Buller och vibrationer från spårburen trafik” Dnr. S02-4235/SA60. (Banverket 
2006-02-01) har Banverket och Naturvårdsverket redovisat riktvärden för buller från 
tågtrafik. Riktvärdena har senare godkänts av riksdagen (Prop. 1996/97:53).  

Följande planeringsmål gäller vid bostäder: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid (kl 22-06) 

• 55 dBA ekvivalentnivå på särskilt avgränsat område för uteplats, respektive 
60 dBA utomhus i bostadsområdet i övrigt.  

• 70 dBA maximalnivå på särskilt avgränsat område för uteplats.  

Resultatet från mätningarna visar på att ljudnivåerna vid byggnadens fasad 
överskrider de maximala värdena. Nedan redovisas värden för ekvivalent ljudnivå 
utomhus för byggnader inom planområdet: 

 Laxen 6: Maximal ljudnivå utomhus 80 dBA.  
 Laxen 8: Maximal ljudnivå utomhus 78 dBA.  

 

Mätpunkter, Laxen 6 och Laxen 8 

Vid nybyggnation ska fasader uppföras så att gällande riktvärden för buller både 
inomhus och utomhus uppfylls.  

Transport av farligt gods på järnväg 

Idag förekommer inga transporter med farligt gods på befintlig järnväg. Det går dock 
inte att utesluta att det kan förekomma transporter med farligt gods på järnvägen 
eftersom det är teoretiskt möjligt. Utifrån den teoretiska risken behöver planeringen 
av området ta hänsyn till risk för farligt gods. Det finns i dagsläget inga prognoser 
från Trafikverket för ökade transporter av farligt gods. 
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I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007) lyfts exempel på 
lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. 

Minsta fria avstånd som eftersträvas mellan bebyggelse och transportled är 30 meter. 
Exempel på lämplig markanvändning inom 30 meters avstånd kan vara parkering, 
trafik, odling, friluftsområde och tekniska anläggningar, där hårda konstruktioner 
eller motsvarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande fordon bör undvikas. 

Inom området 30 - 70 meter från transportleden bör markanvändningen begränsas 
och utformas så att få personer uppehåller sig i området och där personerna alltid är i 
vaket tillstånd. Exempel på lämplig markanvändning kan vara handel, industri, 
bilservice, lager, tekniska anläggningar och parkering. 

Inom området 70 - 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan 
markanvändning som innefattar många eller utsatta personer. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 
kontor (i ett plan, dock ej hotell), lager (även med betydande handel), idrotts- och 
sportanläggningar (utan betydande åskådarplats), centrum och kultur. 

I områden mer än 150 meter från transportleden kan de flesta typer av 
markanvändning förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Exempel på lämplig 
markanvändning kan vara bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan, 
inkl. hotell), vård, skola, samt idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplats). 

Enligt Trafikverkets publikation, Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets 

underlag för tillämpning av 3–5 kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen (2016:148), bör 
generellt ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
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järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor 
endast tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock placeras 
inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla 
järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 

 

Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamheter. 

Riskutredning 

Riskutredning avseende farligt gods på järnväg. 

En riskutredning genomfördes med syfte att undersöka lämpligheten med det nya 
planförslaget genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella 
området kan komma att utsättas för samt att i förekommande fall föreslå hur risker 
ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Den kvalitativa riskanalysen visar att risknivån inom planområdet i dagsläget är låg. 
Risken för olyckor förknippade med transporter på Gladanleden (väg 11) samt 
närliggande verksamheter bedöms att inte påverka risknivån inom området. Genom 
att behålla ett bebyggelsefritt område på 25 meters avstånd, som finns i dagsläget, 
från järnvägen bedöms risker i förhållande till urspårning och tågbrand vara 
beaktade. Detta frångår Länsstyrelsens rekommendationer på 30 meter men efter 
avlutad riskbedömning anses 25 meter vara ett godtagbart avstånd bland annat på 
grund av den låga hastighet tågen håller vid stationsområdet.  

Österlenbanan är öppen för godstrafik utan något förbud för att få transportera 
farligt gods. Inga rapporter visar på att det varken i dagsläget eller i framtiden 
planeras för godstrafik. Järnvägen utgör dock ett riksintresse och eventuella 
transporter av farligt gods bedöms att kunna påverka risknivån inom planområdet. 
Simrishamnsbanan ligger som ett riksintresse inom planområdet med en sträckning 
på 40 meter från befintlig järnväg. I nuläget finns projektet inte med i några 
nuvarande planer men rekommenderas att ändå finnas med i kommunens framtida 
planläggning av området.  

Att vidta omfattande åtgärder för att reducera riskerna med eventuella framtida 
godstransporter bedöms att i dagsläget vara varken skäligt eller samhällsekonomiskt 
rimligt. Dock rekommenderas att de riskreducerande åtgärder som är enkla att 
genomföra i nuläget och svårare i efterhand vidtas under planeringsstadiet för att inte 
inskränka järnvägens status som riksintresse.  
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För ny bebyggelse eller större ombyggnationer inom planområdet rekommenderas att 
följande restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas: 

• Ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter hålls från järnvägen. 

• Inom 70 meter från järnvägen utförs bostads- och centrumbebyggelse som 
vetter mot järnvägen utan någon framförvarande bebyggelse med följande 
åtgärder:  

 
- Respektive lokal där personer vistas stadigvarande utförs med minst en 

utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen. 
 

- Friskluftsintag placeras bort från järnvägen alternativt placeras på tak.  
 

Tomelilla kommun bedömer att riskutredningens slutsatser och rekommendationer 
kring restriktioner och byggnadstekniska åtgärder ska följas enligt ovan.  

Markföroreningar  

• Laxen 10  
Inom Laxen 10 har det tidigare bedrivits verksamhet med trävarufirma och 
byggvaruhus. Fastigheten är godkänd för handel enligt gällande detaljplan.  

• Laxen 8  
Under 1930-talet fanns det verksamhet med bensinstation på fastigheten. 
Fastigheten är enligt gällande detaljplan godkänd för bostäder.  

Efter kontakt med Ystad-Österlenregionens miljöförbund har kommunen 
informerats om att det inte finns några registrerade rapporter kring 
markföroreningar.  

I övrigt finns inga anmärkningar gällande markföroreningar inom planområdet.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten. 

El 

Fastigheterna är anslutna till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Optokabel  

Inom planområdet finns optokabel till samtliga fastigheter. 

Fjärrvärme  

Inom planområdet finns fjärrvärme till samtliga fastigheter.  

Avfall 

Avfall hanteras enligt kommunala föreskrifter.  
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Planförslag 

Bebyggelse 

Ny detaljplan för kvarteret Laxen anger bestämmelse för bostad och 
centrumverksamhet för samtliga fastigheter inom planområdet. Ny byggnadshöjd 
bestäms till 15 meter inom hela planområdet och restriktioner kring byggnadsteknik 
med hänsyn till det spårnära läget läggs till plankartan. För att reglera byggrätternas 
storlek används bestämmelse för bebyggandets omfattning genom prickmark.  

Teknisk försörjning  

El 

Planområdet ligger inom E. ON´ s distribution och planförslaget antas inte påverka 
situationen.  

Gator och trafik 

Trafik  

Ny detaljplan kan leda till ökad trafik till följd av större byggrätter som möjliggör för 
nya bostäder och utökad verksamhet. Inga nya gator eller gång och cykelvägar 
planeras inom detaljplaneområdet. I övrigt anses inte det nya planförslaget påverka 
befintlig trafik.  

Utfart  

Samtliga fastigheter inom planområdet har utfart mot Norregatan, fastigheten Laxen 
10 har även utfart mot Byskillnadsgatan. Utfartsförbud sätts längs 
planområdesgränsen mot järnvägen för att hålla området fritt från biltrafik samt 
möjliggöra för exempelvis uteserveringar till planerad centrumanvändning. Utfarterna 
mot Norregatan bevaras genom att planlägga ytan med prickmark.   

 

Utfart till Laxen 6.  
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Planbestämmelser 

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

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder och Centrum 

Användningen Bostäder avser olika former av boende med varaktig karaktär. I 
användningen ingår vanliga bostäder, en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, 
fritidshus och kategoribostäder som exempelvis studentbostäder. I bestämmelsen 
ingår även bostadskomplement vilket innebär sådant som kan ligga inom eller i 
anslutning till bostaden exempelvis garage, parkering, tvättstuga eller miljöhus till 
flerfamiljshus.  

Användningen Centrum avser sådan verksamhet som bör ligga centralt och vara 
tillgänglig för många människor. Bestämmelsen är en samlingsanvändning som 
lämpligast används där syftet är blandade verksamheter. Exempel på verksamhet kan 
vara handel, service, kontor och gym. 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begränsning av markens bebyggande 

Bestämmelser för att begränsa markens utnyttjande används av kommunen för att 
reglerar var och vad som får byggas. Syftet med användningen kan vara att begränsa 
hur mycket som får byggas över och under markytan kopplat till byggrätten, men 
även användas för att ge ramar kring var byggnader får placeras. Dock är det tillåtet 
att inom prickmark utnyttja marken för parkeringsplats, lekplats och staket. I förslaget 
till ny detaljplan kommer prickmark användas för att styra byggrätten inom 
fastigheterna.  

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

  

B 

C 
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Utformning och placering 

Höjd på byggnader 

Användningen byggnadshöjd kommer användas för att reglera höjden på 
byggnaderna inom planområdet. Byggnadshöjd innebär byggnadens höjd mellan mark 
och fasadplanet. Bestämmelsen byggnadshöjd kommer används i detaljplanen för att 
kunna reglera en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet. Byggnadshöjden sätts till 
15 meter inom planområdet.  

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

Utförande  

Källarförbud  

Då det finns nivåskillnader inom planområdet kommer bestämmelse för källarförbud 
läggas till plankartan. 

Källare får inte anordnas. (4 kap 16 § 1) 

Friskluftsintag, utrymningsväg och buller 

Planområdet ligger intill Tomelilla järnvägsstation vilket medför restriktioner kring 
lämplig användning inom området. Med hänsyn till resultatet av genomförd 
riskanalys gällande farligt gods på järnväg kommer bestämmelse för utförande 
angående friskluftsintag och utrymningsvägar att läggas till plankartan. 

Ventilation ska utföras med friskluftsintag riktat bort 
från järnväg inom ett område 70 meter från järnvägens 
spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Byggnader ska utföras med minst en utrymningsväg 
som mynnar bort från järnvägen inom ett område 70 
meter från järnvägens spårmitt. (4 kap 16 § 1) 

Vid nybyggnation ska fasader utformas så att gällande 
riktvärden för buller uppfylls både mot fasad och 
uteplats (4 kap 16 § 1) 

 

Utfart 

För att begränsa biltrafiken längs planområdet västra sida samt möjliggöra för 
framtida verksamheter att kunna använda marken sätts utfartsförbud längs hela 
planområdets västra och södra plangräns. 

Utfart får inte anordnas. (PBL 4 kap 9 §) 

b2 

b3 

b1 

b4 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

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

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att säkerställa att befintliga fjärrvärmeledningar skyddas och finns tillgängliga 
kommer ett u-område läggas till plankartan.  

Konsekvenser 

Undersökning 

En undersökning är genomförd och kommunen bedömer att en strategisk 
miljöbedömning inte behöver upprättas för detaljplanen. Sammanfattningsvis 
bedöms planens tänkbara effekter vara den nya bebyggelsen inverkan på befintlig och 
kringliggande bebyggelse. Planområdet är idag exploaterat med handel och bostäder 
vilket gör att planförslaget antas ha mindre effekt på befintlig bebyggelse. Andra 
tänkbara konsekvenser är ökade byggrätter vilket leder till fler möjligheter för 
utbyggnad av befintliga verksamheter. Nämnda effekter kan leda till ökad aktivitet 
med fler människor i rörelse i och kring planområdet.  

Miljökonsekvenser 

Inga nämnvärda miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.  

Sociala konsekvenser 

Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område och kan genom 
ytterligare exploatering bidra till positiva sociala konsekvenser. Planförslaget till ny 
detaljplan för kvarteret Laxen ger utrymmer för ökade byggrätter för befintlig biograf 
och café på Laxen 6. Förslaget möjliggör för ortens och kommunens invånare att 
umgås och skapa nya sociala kontakter och på så sätt stärka det sociala kapitalet.  

Planförslaget möjliggör för fler bostäder inom detaljplaneområdet och bidrar till att 
skapa bostäder i ett stationsnära läge med goda pendlingsmöjligheter vilket 
underlättar invånarnas vardagsliv och möjligheten att bibehålla viktiga sociala 
kontakter. Nämnda faktorer kan vara en bidragande faktor till att öka Tomelillas 
attraktivitet på arbetsmarknaden med god pendling och attraktivt boende.  

Barnperspektivet 

Planändringen syftar till att medge högre exploatering och utöka möjligheterna att 
bedriva verksamhet av typen restauranger handel samt komplettera med fler mindre 
bostäder som det råder brist på i Tomelilla. En konsekvens är att hela 
bottenvåningen kommer att kunna bebyggas med verksamheter. I dagsläget bor det 
väldigt få barn i denna del av Tomelilla centrum. Barnfamiljerna bosätter sig hellre så 
att skolvägarna blir korta och att man får tillgång till trädgård för barnens utevistelse. 
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I anslutning till de flesta skolorna i Tomelilla finns värdefulla parkområden och 
lekplatser som succesivt byggs ut. Ökad exploatering i anslutning till kollektivnoder 
är främst intressant därför att det ökar tillgången till arbetsmarknad, utbildning och 
nöjen som kan nås via kollektivtrafiken. I en avvägning mellan möjligheterna att 
bygga för tät befolkning och verksamheter i anslutning till kolletivtrafiknoderna eller 
bygga glest och frigöra mark som är lämplig för små barns utevistelse har kommunen 
här valt att prioritera förtätning på bekostnad av gröna utemiljöer. Istället erbjuds 
barn möjlighet att i vuxet sällskap delta i socialt liv som handlar om att möta andra 
vuxna och barn i miljöer där man äter och handlar. Detta gör att man kan acceptera 
brist på gröna utemiljöer i kvarteret.   

Fastighetskonsekvenser 

Fastigheter inom planområdet 

Ingen fastighetsreglering krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Det nya planförslaget ökar byggrätten inom samtliga fastigheter. För Laxen 9 och 10 
innebär det ändrad användning från handel till bostäder och centrumverksamhet. För 
Laxen 6, 7 och 8 tas användningen handel bort och centrumverksamhet läggs till. 
Bestämmelse för bostäder ligger kvar för nämnda fastigheter.  

Genom att planlägga hela området för bostäder och centrumverksamhet skapas en 
enhetlig användning med goda utvecklingsmöjligheter i ett stationsnära område. 

Intilliggande fastigheter 

Intilliggande fastigheter vid norra planområdet kan påverkas av ändrad utsikt då 
Laxen 10, som i nuläget består av större lagerbyggnader och butikslokal, planläggs för 
bostäder med ökad byggrätt. Ny bebyggelse inom planområdet placeras mot 
järnvägen och påverkar därmed inte intilliggande fastigheter i lika stor utsträckning. 
Större byggrätter kan påverka intilliggande fastigheter genom ökad rörelse och buller 
vid om eller nybyggnad av bostäder och verksamhet.  

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 mars 2020 

Granskning maj 2020 
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Antagande augusti 2020 

Laga kraft september 2020 

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. 

Ingen fastighetsbildning sker utifrån den nya detaljplanen.  

Inom planområdet finns ledningsrätt till förmån för Slakteriet 48 (akt: 1270-847.1) 
gällande fjärrvärme.  

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Kostnader för upprättande av planen delas mellan fastighetsägarna för Laxen 6 och 
10 i förhållande till hur stor andel i procent som respektive fastighet utgör av det 
totala planområdet. Ingen planavgift kommer tas ut i samband med bygglov för 
åtgärder inom planområdet. Tomelilla kommun finansierar kostnader för den andel 
övriga fastigheters yta utgör i procent av planområdet och tar istället ut avgift genom 
planavgift i kommande bygglov.  

Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren står för eventuella kostnader för genomförandet av 
planen.  

Medverkande tjänstemän 

 

 

Terese Bruhn   Ingrid Järnefelt  
Planarkitekt   Plan- och byggchef 


