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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 

 

 



 

 

3(18) 

 

 

Handlingar 

Planhandlingar  

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

Övriga handlingar 

- Fastighetsförteckning  
- Behovsbedömning 
- Grundkarta  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Tomelilla Gym och Fitnesscenter vill utveckla sin verksamhet med gym, kontor och 
lager och har därför ansökt om och beviljats tillfälligt bygglov fram till 2022-12-08. 
För att permanent bygglov ska beviljas för Tomelilla Gym och Fitnesscenter 
verksamhet behövs en ny detaljplan upprättas.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett 
förslag till ändring av detaljplan som möjliggör ändrad användning för fastigheten 
Sparven 1. Gällande detaljplan S 18 från 1951 är planlagd för småindustri och 
bostadsändamål.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med planen är att möjliggöra för ett flexiblare utnyttjande av fastigheten 
Sparven 1. För att möjliggöra ett flexiblare utnyttjande av fastigheten planläggs 
centrumverksamhet i stället för småindustri. Det finns även önskemål från 
fastighetsägaren om att kunna hyra ut delar som kontor och lager. Bestämmelsen 
bostadsändamål finns kvar, dock med ändring från totalhöjd till byggnadshöjd.  
 
Inom gällande detaljplan ligger även fastigheten Sparven 2. Som en del av det 
kommunala planarbetet med att se över äldre detaljplaner kommer Sparven 2 ingå i 
förslaget till ny detaljplan. Genom att inkludera fastigheten kommer gällande 
detaljplan upphävas och ersättas med ny gemensam detaljplan för fastigheterna 
Sparven 1 och 2.  
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Plandata 

Läge  

Planområdet är beläget i den östra delen av Tomelilla tätort, cirka 600 meter öster om 
det centralt belägna Torget och cirka 1000 meter sydost om Tomelilla station. 
Planområdet följer fastighetsgränsen för Sparven 1 och större delen av Sparven 2.  

  

 
 

 

Areal 

Fastigheten Sparven 1 har en areal på ca 3 100 m2. Befintliga byggnader utgör ca  
1 052 m2. Fastigheten Sparven 2 har en areal på ca 930 m2. Planområdets totala yta är 
ca 4 030 m2. 

 

Markägoförhållande 

Fastigheterna Sparven 1 och Sparven 2 är privatägda. 

 

Detaljplan  

Gällande detaljplan fastställdes av länsstyrelsen 1951-06-06. Enligt gällande detaljplan 
är användningen för planområdet bostadsändamål om högst två våningar och 
småindustri. Användningen skall vara av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas 
olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad.  
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 Gällande detaljplan S 18  

Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

Översiktsplan för Tomelilla kommun 2025 med utblick mot 2040 beskriver att kommunen 
ska identifiera och planera utvecklingsområden för bostäder och verksamhet. För att 
utveckla ett socialt hållbart samhälle lyfter kommunen fram motion och hälsa som 
viktiga aspekter inom samhällsplanering. Nämnda aspekter stämmer överens med 
förslaget till ny detaljplan som således följer översiktsplanen. Detaljplanen strider 
därmed inte mot översiktsplanen. 
 

Bostadsförsörjningsstrategi 
 
Kommunfullmäktig i Tomelilla kommun antog 2019-05-06 (§32) 
Bostadsförsörjningsstrategi Tomelilla kommun 2025 med utblick 2040. Kommunen har som 
vision att 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 kommun. 
 
Planområdet finns inte utpekat i bostadsförsörjningsstrategin. 

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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Bilden visar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i kvarteren kring planområdet. Den röda 
ellipsen markerar den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom 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 §).  
 
Enligt ortsrapporten för Tomelilla tätort finns det för fastigheten Sparven 1 inga 
byggnader som skyddas av kulturmiljöprogrammet. För Sparven 2 finns det riktlinjer 
för fastighetens befintliga byggnader enligt kulturmiljöprogrammet. För fastigheten 
gäller de generella krav på varsamhet enligt PBL 2010:900, 2 kap 6 § och 8 kap 17 § 
med innebörden att ändring av byggnad ska utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och ta tillvara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Det finns inga restriktioner från kulturmiljöprogram eller 
bostadsförsörjningsprogram för bebyggelse utom planområdet som kan komma att 
påverkas av planförslaget.  
 

Tillgänglighetsplan  
 
Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun antog 2015-04-27 (§51) en 
tillgänglighetsplan med syfte att öka medvetenheten och förståelsen för behov i 
vardagen för personer med funktionsnedsättning. Målet med planen är att undanröja 
hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättningar. 
 
Tillgänglighet ska genomsyra den kommunala verksamhetens beslut, arbete och 
service till medborgarna. Vid planläggning ska hänsyn tas till de förskrifter som finns 
kring tillgänglighet i PBL 2 kap 3 och 6 §§.  
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Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag 

Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-29 
(§ 49) att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan som möjliggör ändrad 
användning av fastigheten Sparven 1. 

Miljökonsekvensbeskrivning 

En behovsbedömning är genomförd och i detta fall anses inte en 
miljökonsekvensbeskrivning behövas. 

Miljömål  

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun antog 2013-11-27 (§166) programmet 
Miljömål 2014-2020. Miljömålen för kommunen är desamma som de nationella 
miljömålen. 

Åtgärder för miljömål 

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun antog 2015-03-30 (§26) programmet Åtgärder 
för miljömålen 2015-2020. Åtgärdsprogrammet följer de nationella Generationsmålen 
med innebörden att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljömålen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Syftet med programmet är att förbättra miljötillståndet inom kommunen 
samt att skapa förutsättningar för att nå den kvalitet som uttrycks i miljömålskraven. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon förändring angående miljömålen. 
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Förutsättningar  

Pågående markanvändning  

Planområdet består av fastigheterna Sparven 1 och 2. Byggnaderna inom Sparven 1 
består av gymverksamhet, garagelänga samt en privat bostad. En större hårdgjord 
grusplan utgör planområdets centrala del och används som bilparkering av gymmets 
besökare. Byggnaderna inom Sparven 2 består av ett privat flerfamiljshus med 
tillhörande förrådsbyggnad. Mellan bostadshus och förråd är marken till större del 
täkt med gräsmatta. 

Bebyggelse inom planområdet  

 

 
Gavelfasad till Tomelilla Gym och Fitnesscenter. Bild: Terese Bruhn 2019-01-28  

 

Bostadshus inom fastigheten Sparven 2. Bild: Terese Bruhn 2019-03-27 

Planområdet ligger centralt placerat inom bostadsområdet Rosendal i östra delen av 
Tomelilla centralort. Inom fastigheten Sparven 1 ligger idag en större byggnad som 
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rymmer Tomelilla Gym och Fitnesscenter samt en privat bostad med tillhörande 
trädgård. Mellan gymavdelningen och garagelängan finns en hårdgjord grusbeklädd 
yta som utgör en större del av fastigheten. Ut- och infart till fastigheten ligger mot 
Ullstorpsgatan med direkt anslutning till verksamhetslokalen. Framför 
gymavdelningen finns enligt ett tillfälligt bygglov utrymme till 11 parkeringsplatser 
avsedda för verksamhetens besökare. Sparven 2 består av ett flerfamiljshus med 
tillhörande förråd som ligger vägg i vägg med garagelängan på fastigheten Sparven 1. 
Framför bostadshuset finns även en större gräsmatta.  

                  
Röd förrådsbyggnad inom fastigheten Sparven 2. Vit garagebyggnad inom fastigheten Sparven 1. 

Bild: Terese Bruhn 2019-03-27 

Planområdet gränsar till tre gator: Ullstorpsvägen i nordost, Kopparslagaregatan i 
väst samt Gustavsgatan i söder. Områdets placering mellan angränsande gator bidrar 
till att det upplevs som en avskild enhet inom bostadsområdet. Den breda 
Kopparslagaregatan utgör en barriär mellan kringliggande bebyggelse och 
planområdet vilket förstärker känslan av avskildhet. 
 
                                                                              

Utmed Kopparslagaregatan löper 
baksidan till gymlokalen och 
entrén till planområdets bostad. 
Bostaden är insynsskyddad genom 
buskage vilket tydliggör gränsen 
mellan det privata bostadshuset 
och den kommersiella 
verksamheten. 

 
 
 
 
 

Tomelilla Gym och fitnesscenter samt entré till 

bostadshus. Bild: Terese Bruhn 2018-01-28 
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Garagelänga tillhörande Sparven 1 Foto: Terese Bruhn 2019-03-27 

 

 
Sparven 1 sett från Gustavsgatan i syd. Foto: Terese Bruhn 2019-01-28 

 

Bostadshus inom detaljplaneområdet. Foto: Terese Bruhn 2019-01-28 
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Bebyggelse utom planområdet 

Planområdet ligger placerat i ett bostadsområde vilket gör att nästan all kringliggande 
bebyggelse består av friliggande villor med varierande storlek på fastigheterna. Den 
angränsande bebyggelse består av 20 fastigheter vilka kan komma att beröras av 
aktiviteterna inom planområdet. Majoriteten av fastigheterna ligger norr, söder eller 
väster om Sparven 1, ett mindre antal fastigheter ligger öster om planområdet och 
gränsar till Sparven 2. 

Natur och rekreation  

Mark och vegetation 

Vid korsningen Kopparslagaregatan och Ullstorpsvägen ligger en mindre 
trekantsformad gräsmatta som löper utmed Kopparslagaregatan. Längs 
Ullstorpsvägen och Gustavsgatan finns större träd och mindre buskar som 
tillsammans med fastigheternas gräsmattor utgör planområdets grönstruktur. 

Parker och lekplatser 

Inom planområdet finns inga parker eller lekplatser. Närmaste park ligger ca 190 
meter väster om planområdet. Två lekplatser finns inom intilliggande kvarteren 
Talgoxen och Tjädern ca 110 m respektive ca 265 m öster om planområdet.  

Fornlämningar 

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

Riksintresse  

Inom eller i direkt anslutning till planområdet finns inget som påverkas av 
riksintresse. 

Planförslag 

I planförslaget för ny detaljplan för kvarteret Sparven görs en mer flexibel plan med 
användning för bostäder och centrumverksamhet. För fastigheten Sparven 1 sätts ny 
bestämmelse för centrumverksamhet. Bestämmelsen bostad ligger kvar från gällande 
detaljplan. För att minska framtida olycksrisker vid en eventuell ombyggnation av 
befintlig bebyggelse kommer bestämmelsen förbud mot utfart att sättas vid 
plangränsen mot korsningarna i hörnen av planområdet. 
 
Användningen för utnyttjandegrad och byggnadsarea sätts till 40 % inom Sparven 1 
och inom Sparven 2 till 35 %. Användningen för utnyttjandegrad regleras för att 
underlätta framtida ändringar inom planområdet. Största tillåtna byggnadsarea sätts 
för att möjliggöra förändringar inom planområdet i framtiden. Byggnadshöjd sätts 
för att reglera och bibehålla en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet. 
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Planbestämmelser 

Användning av kvartersmark 

Bostäder 

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. Det kan vara garage, parkering, tvättstuga eller miljöhus till 
flerfamiljshus.  

I planförslaget anges användningen på plankartan med B.  

 

Bostäder (PBL 2010:900 4 kap 5 § 1st 3p).  

 

Centrum  

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.  

I planförslaget anges användningen på plankartan med C. 

 

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

Begränsning av markens utnyttjande 

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. Bestämmelsen anges på plankartan enligt följande: 

 

B 

C 



 

 

13(18) 

 

 

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

   

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden tydliggör för exempelvis fastighetsägaren hur mycket som får 
bebyggas inom den egna fastigheten. Därför bör tydligt framgå inom vilket område 
planbestämmelsen gäller.  

Bestämmelsen betecknas med e på plankartan. Inom planområdet kommer största 
exploatering sättas till bestämmelserna nedan: 

  

Utnyttjandegrad – exploateringens största omfattning i 
procent. (PBL 4 kap 11§ p. 1) 

Utnyttjandegrad – exploateringens största omfattning i 
procent. (PBL 4 kap 11§ p. 1) 

 

Höjd på byggnader 

Kommunen kan använda sig av bestämmelser för byggnadshöjd, totalhöjd eller 
nockhöjd för att reglera höjd på byggnader.  

Användningen byggnadshöjd kommer användas för att reglera höjden på 
byggnaderna inom berört planområde. Byggnadshöjd innebär byggnadens höjd 
mellan mark och fasadplanet. Bestämmelsen totalhöjd kommer används i detaljplanen 
för att kunna reglera en enhetlig bebyggelse inom bostadsområdet.  

Inom planområdet sätts bestämmelsen till 4 m.  

Högsta byggnadshöjd i meter. (PBL 4 kap 11 § p. 1 
eller 16 § p. 1)  

 

 

Stängsel och utfart 

Kommunen kan reglera stängsel, utfart eller annan utgång mot allmän plats inom en 
detaljplan. Bestämmelserna används främst om det av trafiksäkerhetsskäl behöver 
regleras kring ut- och infarter i befintliga miljöer och vid ny exploatering. 
Bestämmelsen är lämplig att använda om fastighetens utfart kan innebära en ökad 
olycksrisk.  

e35 
 

e40 
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Bestämmelsen kommer användas för att reglera ut- och infart från fastighet till allmän 
platsmark för att på så sätt minska olycksrisken. 

 

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §) 

 

 

Administrativ bestämmelse 
 
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. ( PBL 2010:900 4 
kap, 21§ ) 

Hälsa och säkerhet 

Radon 

Planområdet ligger inte inom område med höga halter av radon.  

Buller 

Kommunen bedömer att inga vidare åtgärder behövs vidtas för buller i området i 
samband med detaljplanen.  

Service och verksamheter 

Planområdet ligger i östra delen av Tomelilla tätort med närhet till centrum där det 
finns ett bra utbud av handel, restauranger och service så som apotek och 
vårdcentral. Verksamheterna nås enkelt till fots, med cykel eller bil.  

 
Skola och förskola  
 
Närhet till skola och förskola är god inom Tomelilla tätort med gångavstånd från 
planområdet till Lärkans förskola. Grundskola med årskurs F–6 finns på 
Lindesborgsskolan och Byavångskolan samt Kastanjeskolan med årskurserna 7-9.  

 
Gator och trafik 

Biltrafik 

Trafikmängden påverkas inte av ett genomförande av planen. 

Gatunät 

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

utformning.  
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Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägnätet påverkas inte av ett genomförande av planen. 

Kollektivtrafik 

Planområdet är beläget inom en kilometer från stationsområdet. 
Kommunikationsmöjligheterna är goda till och från Tomelilla tätort med Pågatåg, 
regionbuss och SkåneExpressen. Tågförbindelser finns bland annat till Malmö, 
Ystad, Helsingborg och Simrishamn. Kollektivtrafik nås enkelt till fots, med cykel 
eller bil från planområdet. Bussförbindelser finns genom SkåneExpressen 3 mellan 
Kristianstad- Simrishamn, SkåneExpressen 4 mellan Kristianstad- Ystad samt 
SkåneExpressen 5 mellan Lund- Simrishamn. Regionbuss 337, 338, 574 och 579 har 
avgång från Tomelilla station till Sjöbo, St. Olof, Brösarp och Lövestad.  

Parkering 

Bebyggda och obebyggda tomter ska enligt 4 kap 9 och 13 § § plan-och bygglagen se 
till att det på eller i närheten av tomten finns lämpligt eller skäligt utrymme för 
parkering och lastning av fordon. Idag finns tillfälligt bygglov för 11 
parkeringsplatser till befintlig verksamhet. 
 
Kommunen bedömer att parkering finns och löses inom planområdet.  

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp. 

El 

Planområdet är anslutet till elnätet som ligger inom E. ON: s verksamhetsområde för 
eldistribution.  

Avfall 

Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner antagna av 

kommunfullmäktige 2010-06-14 (§ 98) ska följas. 

Dagvatten 

Att ändra funktion för fastigheten Sparven 1 från småindustri till centrumverksamhet 

bedöms inte påverka dagvattenhanteringen.  

Dikningsföretag  

Inom eller i direkt anslutning till området finna inga dikningsföretag som kan komma 
att påverka planen. 
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Störningar 

Detaljplanen möjliggör för bostad och centrumverksamhet inom planområdet. 
Kommunen bedömer att gymverksamheten inte i någon större utsträckning kommer 
orsaka störningar då aktiviteten sker inomhus. En eventuell ökad trafikmängd 
bedöms inte heller orsaka några större störningar.  

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidsplan 

Samråd  juli 2019 
Granskning  september 2019 
Antagande  november 2019 
Laga kraft  december 2019 
 
Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

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 

Inom planområdet ingår ingen allmän platsmark. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Ingen fastighetsbildning behöver ske inom planområdet.  

Ekonomiska frågor  

Planekonomi 

Inga kostnader beräknas uppstå för Tomelilla kommun vid genomförande av planen. 
Exploatören, här fastighetsägaren, bekostar detaljplanen.   
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Konsekvenser  

Behovsbedömning 

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

Miljökonsekvenser 

Inga negativa miljökonsekvenser förväntas uppstå vid genomförandet av planen.  

Sociala konsekvenser  

En möjlig social konsekvens av planförslaget är att gymverksamheten kan fungera 
som mötesplats för kommunens invånare. Mötesplatser kan bidra till att utveckla 
invånares sociala nätverk vilket i förlängningen kan bidra till ökad trygghet och 
trivsel. Motion och hälsa är faktorer som kan bidra till ökat välmående och leda till 
positiva sociala konsekvenser.  
 
Då besökare är hänvisade till gymmets öppettider begränsas verksamhetens 
aktiviteter och därmed även störningar för kringliggande fastigheter. I övrigt 
förväntas inga negativa sociala konsekvenser uppstå vid ett genomförande av planen. 

Fastighetskonsekvenser  

En ny detaljplan för kvarteret Sparven med planbestämmelse för centrumverksamhet 
kan innebära vissa konsekvenser för intilliggande fastigheter. Gymverksamheten som 
bedrivs inom Sparven 1 kan leda till ökad aktivitet och rörelse under vissa timmar på 
dygnet. Byggrätten blir större för fastigheterna inom detaljplanerområdet då 
exploateringstalet ökas. En ökning kan i framtiden möjliggöra för utbyggnad av 
befintlig verksamhet och enligt planens syfte göra planområdet mer flexibelt.  

Kringliggande bebyggelse 

Sammanlagt lämnade fyra av de berörda fastigheterna in synpunkter under tiden för 
yttrande angående beviljande av tillfälligt bygglov. Två av fastigheterna önskade att 
gymverksamheten hölls inomhus med stängda fönster men hade i övrigt inget att 
tillägga. Övriga två fastigheter sa nej till bygglov för Tomelilla Gym och 
Fitnesscenters verksamhet med motivering att lokalerna är till för lager samt att 
rådande trafik inom bostadsområdet är tillräcklig.  
 
Utifrån ovan nämnda synpunkter bedöms negativa konsekvenser för kringliggande 
bebyggelse som mindre påtagliga. Dock kan ökad aktivitet under gymverksamhetens 
öppettider leda till större risk för störningar. Då gymverksamhetens aktivitet sker 
inomhus bedömer Tomelilla kommun att verksamheten inom Sparven 1 inte 
kommer orsaka några större störningar för kringliggande bebyggelse.  
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