
Natur- och kulturmiljöer
� Riksintresseområden som redovisats för naturvården, 

kulturmiljövården och friluftslivet accepteras tillsvi-
dare vad avser omfattning och lokalisering.

� Inom riksintresseområden skall kommunen tillse 
att dessa områden och de värden och intressen de 
representerar, skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan förorsaka skada.

�  Kommunen skall verka för att redovisade riks-
intresseområden, naturreservat, naturminnen, 
strandskyddsområden, biotopskyddsområden, 
NATURA 2000-områden, och byggnadsminnen skall 
upplevas som en positiv resurs som är väl värd att 
skydda, underhålla och bevara, både för berörda 
mark- och fastighetsägare,  kommuninvånare i 
övrigt och besökande till kommunen.

� Värdefulla kultur- och naturmiljövärden som kom-
munen definierat och redovisat skall, så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
natur- och kulturmiljön, bibehållas och förstärkas 
såväl i tätortsmiljö som på landsbygden.

� Tydliggöra och skapa en sammanhängande grön-
struktur. Genom att tillskapa gröna stråk i kom-
munens södra och mellersta delar, sammanlänkas 

dessa områden med det riksintressanta området för 
friluftsliv och rekreation i norra delen. 

� Naturvårdsplanen och kulturmiljöprogrammet skall 
omsättas i aktiv handling genom att bl a utarbeta 
detaljplaner och områdesbestämmelser och initiera 
framtagande av olika typer av förordnanden och 
reservat där behov finns, för att skydda och säker-
ställa redovisade värden.

� Kommunen skall särskilt slå vakt om och utveckla 
Kronoskogen som centralortens viktigaste närre-
kreationsområde.

� Alla planlagda grönytor skall oavsett ägare eller 
ansvarig hållas i vårdat skick så att de kan upplevas 
och nyttjas  som den tillgång och resurs som de plan-
mässigt är avsedda för.

� Större sammanhängande landsbygdsområden och 
öppna landskap skall så långt möjligt hållas fria från 
exploateringsföretag och större ingrepp som kan 
påverka landskapsbilden negativt. Bebyggelse- och 
anläggningskompletteringar skall ske varsamt och 
med stor hänsyn till områdets värden och den lokala 
byggnadstraditionen.

Stora opåverkade områden
� Exploateringsföretag såsom nyetablering av gruvor 

och större täkter, industriell eller liknande verk-
samhet, tätorts- och fritidsanläggningar av större 
omfattning med därtill hörande anläggningar, större 
trafikleder, större ledningsföretag, större terminalan-
läggningar och större upplag och tippar skall förhin-
dras inom redovisade stora opåverkade områden.

Ekologiskt särskilt känsliga 
områden

� Naturvårdsplan skall upprättas och antas av Kom-
munfullmäktige senast år 2003.

� Samverkan skall ske mellan markägare, brukare 
och kommunen med syfte att stärka den biologiska 
mångfalden.

� Utveckla ett projekt inom det lokala investerings-
programmet för att genomföra konkreta landskaps-
vårdsåtgärder.

� Naturområden som är intressanta för turism och 
rekreation skall pekas ut både på karta och i fält.

� Avrinningsområdesvisa åtgärdsförslag skall utarbe-
tas i samarbete med Länsstyrelsen och  grannkom-
munerna.

Samlade mål och visioner
Målet för Tomelilla kommun är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av 
befolkning och näringsliv genom att: 
� Förbättra kommunikationerna vad avser vägar, järnvägar och kollektivtrafik

� Skapa förutsättningar för ett varierat näringsliv samt ett rikt service- och kulturutbud

� Vidareutveckla goda bostadsmiljöer i hela kommunen och förstärka den goda livskvaliten

� Värna om och förädla värdefulla natur- och kulturmiljöer
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� Bevaka och dra konsekvenser av omvärldsförändringar 
både inom och utom Sverige.

� I kommunen skall alla typer av verksamheter kunna 
etableras. Kommunen skall dock ej på ett aktivt sätt 
medverka till nya industrietableringar som på ett 
påtagligt sätt skadar miljön.

� Alla tätorter skall ha detaljplanelagda utbyggnadsom-
råden för bostäder och verksamheter samt i översikts-
planen redovisade utbyggnadsområden som beräknas 
tillfredsställa behovet minst fram till år 2010.

� Planlägg industri- och handelsområden där behov 
föreligger och marknadsanpassa markpriser, taxor 
och avgifter. Detaljplaner och andra regelverk som 
kommunen själv kan påverka skall vara aktuella och 
spegla kommunens vilja.  

� Samordna och intensifiera marknadsföringen av 
kommunen, näringsliv, boende och turism.

� Utveckla infrastrukturen vad avser vägar, järnvägar, 
kollektivtrafik och bredbandsöverföring av datame-
dia.

� Kommunen och/eller andra aktörer skall ta fram och 
utveckla högkvalitativa turistprodukter så att turist-
besöken blir så många att näringen får en ännu 
viktigare betydelse för ekonomi och sysselsättning. 
Nytänkande och privata initiativ även vad avser 
turistbyråverksamhet skall kunna prövas. 

� Samverkan med kommunens föreningsliv skall 
utvecklas och förstärkas.

Näringsliv

� Alla tätorter skall ha detaljplanelagda utbyggnads-
områden för bostäder och verksamheter samt i 
översiktsplanen redovisade utbyggnadsområden 
som beräknas tillfredsställa behovet minst fram till år 
2010.

� Centralorten skall hävdas och stärkas då kommu-
nen anser att en stark och välutrustad centralort är 
en förutsättning för livskraftiga tät- och småorter i 
omlandet och för en levande landsbygd.

� Kommunen skall dra nytta av de väsentligt förbätt-
rade kommunikationerna som elektrifieringen av 
järnvägen innebär. Planfrågor för boende och verk-
samheter på �stationsorterna� Tomelilla, Lunnarp 
och Smedstorp, skall prioriteras, så även marknads-
föringen. 

� Allmänna kommunikationer skall utökas och även 
göras tillgängliga för äldre och funktionshindrade, 
för att underlätta för dessa grupper och minska 
behovet av transporter med taxi. Underlätta för 
funktionshindrade att komma av och på bussar.

� Skånetrafiken och skolskjutsverksamheten samord-
nas.

� Alla invånare skall inom ett avstånd av ca 10 km ha 
tillgång till grundservice innebärande dagligvarubu-
tik, förskoleverksamhet, LM-skola, distriktsköterska 
och/eller servicelägenheter för äldre, bibliotek, post/
bank samt möjlighet till fritidsaktiviteter.

� Kvaliteten, tillgången och tillgängligheten till kom-
munal och annan service säkerställs så långt möjligt 
i hela kommunen. För att klara detta måste sam-
verkan mellan olika offentliga och privata aktörer 
utökas.

� Möjligheterna till ett rikt liv på fritiden ska tillvaratas 
och utvecklas genom naturupplevelser, kulturarrang-
emang, idrottsaktiviteter, arrangemang och fostran 
för ungdom samt en väl utbyggd biblioteksverksam-
het.

� Kommunen skall mycket aktivt verka för att utbild-
ningsnivån i kommunen höjs och att gymnasie- och 
högskoleutbildning förläggs till kommunen. Tome-
lilla skall bli en av Sveriges 10 bästa skol/förskole 
kommuner.

� Kommunen skall utveckla en gemensam satsning/
samordning på vuxenutbildning.

� I barn- och ungdomsverksamheten skall ett ökat 
utbyte och samordning ske med kultur- och fritids-
verksamheten.

� I samverkan med Region Skåne, skall möjligheterna 
att få kvalificerad sjukvård i hemmet byggas ut.

� Kommunen skall ompröva inriktningen och omfatt-
ningen av kommunala särskilda boendeformer. Ökad 
efterfrågan på sjukvård och annat stöd i hemmet, 
innebär att behovet av permanenta serviceboen-
deplatser minskar medan behovet av demensvård, 
korttidsboende och dagvård ökar.

Boende och samhällsservice



� Grundvattnet i kommunen skall hålla hög kvalitet och 
kunna användas som dricksvatten.

� Kommunalt vatten skall vara fullgott och kvalitets-
mässigt bra.

� Samtliga kommuninvånare skall erbjudas tillgång till 
ett fullgott och kvalitetsmässigt bra dricksvatten.

� Samtliga fastigheter inom kommunen skall ha möjlig-
het att ansluta sig till kommunal vattenförsörjning.

� Kapacitet och leveranssäkerhet av dricksvatten skall 
säkerställas genom sammankoppling med lednings-
näten i Ystads och Simrishamns kommuner.

� Dagvattnet omhändertas lokalt och avloppssystemen 
anpassas till denna princip.

� Behandlingseffekten på reningsverken skall förbätt-
ras så att de uppnår uppställda krav på rening.

� Vattenkvaliteten i våra vattendrag skall förbättras vad 
avser närsalter och föroreningar. Därigenom främjas 
den biologiska mångfalden i våra vattendrag.

� Åtgärdsplaner för de större vattendragen skall vara 
upprättade senast till år 2005.

� Enskilda avlopp skall förbättras i enlighet med gäl-
lande krav till år 2005.

� Markläckage vad gäller kväve och fosfor från åker-
mark med utgångspunkt från 1985  års nivå skall 
minskas med 50 %.

� Kretsloppssystem slam � energiskog, slammet från 
reningsverken skall avsättas miljöriktigt.

Areella näringar
� Jord- och skogsbruket skall värnas gentemot motstri-

diga intressen.
� Kommunen skall medverka till att det skall vara enkelt 

att vara företagare/jordbrukare/skogsbrukare i Tome-
lilla kommun.

� Kommunen skall som jordbruksintensiv kommun 
verka för att bli remissinstans när det gäller ansök-
ningar om tillstånd för att odla och sprida genetiskt 
modifierade organismer i kommunen.

� Skogsarealen i kommunen bör inriktas på att bestå av 
60 % lövträd och 40 % barrträd.

� Det öppna kulturlandskapet skall bevaras.

Energi
� Kommunen som är positiv till utveckling och utnytt-

jande av förnyelsebara energikällor och kretslopps-
anpassade energisystem, skall verka för att projekt 
kommer till stånd inom dessa energiområden.

� Utökning av fjärrvärmeområdet i Tomelilla tätort.

� Utbyggnad av biobränslebaserade anläggningar.

� Utökad solenergianvändning.

� Planerad vindkraftsutbyggnad där kommunens norra 
och södra delar hålls fria från ytterligare vindkraftsut-
byggnad.

� Bebyggelse skall ej etableras inom elektromagnetiska 
fält där fältstyrkan överstiger gällande försiktighets-
värde.

Vatten

� Väg 19 som är av riksintresse skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst av 
förändringar eller utnyttjande av vägen. 

� Samhällsutbyggnaden skall inriktas så att alla invå-
nare kan färdas utan hinder från �dörr till dörr� med 
valfritt färdmedel på ett säkert och miljöriktigt sätt.

� Järnvägen Ystad-Tomelilla-Simrishamn skall elektri-
fieras och spårupprustas.

� Markreservat görs för rangerbangård i anslutning till 
Norra Industriområdet i Tomelilla.

� Markreservat för ny järnväg delen Tomelilla � Sjöbo 
� Dalby skall utredas och säkerställas.

� Markreservat för ny järnväg Tomelilla � St Olof � Kris-
tianstad skall utredas.

� Väg 19 och 11 skall förbättras genom breddning.

� Markreservat för ny väg för tung trafik förbi Brösarp 
skall utredas och planeras i samverkan med Vägver-
ket och Simrishamns kommun. 

� Industrigatan förlängs västerut till anslutning med 
Malmövägen (väg11).

� Gator i tätorterna byggs om enligt Lugna Gatan 
principer med stöd av utförd hastighetsklassifiering. 

� Ett funktionellt och trafiksäkert cykelvägssystem 
skall planeras och anläggas.

� Förutsättningarna för kollektivtrafik skall förbättras 
bl a genom att bygga om hållplatserna/stationerna 
så att de blir attraktiva och handikappvänliga.

� Förutsättningarna för ökad samåkning skall utveck-
las.

� Kommunen skall medverka till utökad bredband-IT-
kommunikation.

Kommunikationer

Avfall
� Avfallshanteringen samordnas inom hela SÖSK-

området.
� Gynna kretsloppshantering.



Värdefulla ämnen 
och material

� Berg- och grusmaterial för verksamheter inom kom-
munen, skall finnas tillgängligt inom den egna kom-
munen.

� Kommunen skall verka för en ökad användning av 
bergmaterial istället för naturgrusmaterial.

� Gruvor och dagbrott för brytning och bearbetning 
av mineraler enligt minerallagen skall förhindras 
med hänsyn till riskerna för störningar på människor, 
miljö och natur.

� Redovisat befintligt riksintresseområde får som 
undantag accepteras. Området skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av 
aktuellt ämne.

Totalförsvaret
� Ravlunda skjutfälts nuvarande riksintresseområde 

godtas.

� Kommunen skall, i den mån kommunen har möjlig-
het att påverka, för sin del tillse att riksintresseområ-
det skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada 
riksintresset.

� Inom Ravlunda skjutfält bör alla tänkbara åtgärder 
vidtas för att minska påverkan på människor och 
miljö. Kommunen skall verka för att antalet skjutda-
gar begränsas till maximalt 150 per år.

� Nuvarande planer i kommunen som i stort sett är 
anpassade för ett beredskaps eller krigsläge, omar-
betas och anpassas till dom kriser och katastrofer 
som samhället kan drabbas av även under fredstid.

Geografiska områden med hushållningsbestämmelser enligt 
kapitel 4 i miljöbalken

� Riksintresseområdens lokalisering och avgränsning godtas.
� Inom riksintresseområden skall kommunen tillse att dessa områden och de värden och intressen de representerar, 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan förorsaka skada.
�  Kommunen skall verka för att redovisade riksintresseområden, NATURA 2000-områden, skall upplevas som en positiv 

resurs som är väl värd att skydda, underhålla och bevara, både för berörda mark- och fastighetsägare, kommun-
invånare i övrigt och besökande till kommunen.

� Kommunen bevakar i sin ärendehantering och genom sin informationsverksamhet att inga exploateringar eller annat 
vidtas som strider mot bestämmelserna i Miljöbalkens kapitel 4.

Miljö- och riskfaktorer
� Kartläggning av radonförekomsten samt verka för att ingen stadigvarande skall behöva vistas eller bo i lokaler med 

radongashalt över gränsvärdena.
� Begränsning av kemikalieanvändningen inom kommunen.
� Kartläggning av tungmetallernas utbredning i kommunen och deras påverkan på människors hälsa.

� Begränsning av den totala bullernivån i kommunen.
� Vägvalsstyrning för transporter med farligt gods tas fram för hela kommunen.
� Uppställningsplatser för fordon med last av farligt gods anordnas.
� Trafikfarliga korsningar åtgärdas.
� Vid befintliga miljöstörande verksamheter verka för att bostadsbebyggelse ej lokaliseras inom de rekommende-

rade skyddsavstånd som angivits i �Bättre plats för arbete� och i �Miljövårdsprogram Skåne�. Vid nyetablering av 
miljöstörande verksamhet verka för att rekommenderade skyddsavstånd iaktas i förhållande till befintlig bostadsbe-
byggelse.

Konsekvenser
Om Översiktsplanens förslag genomförs har Tomelilla kommun goda möjligheter att öka sin befolkning och för-
bättra sin skattekraft och göra kommunen ännu attraktivare.
En välutbygd infrastruktur är förutsättningen för en kommuns fortbestånd och utveckling. Bra kommunikationer 
underlättar för företag att nå nya marknader samt skapar större möjlighet för arbetspendling och närturism. Socialt 
innebär det att människor får lättare att mötas. Förbättring av kollektivtrafik och utbyggnad av cykelvägar innebär 
miljövinster.
Varierat näringsliv och ett rikt service- och kulturutbud samt goda bostadsmiljöer gör det möjligt för fler människor 
att bo och verka inom kommunen. Förutsättningar ges för en stimulerande och utvecklande fritid. Detta tillsam-
mans med värdefulla natur- och kulturmiljöer ger en god livskvalitet och goda möjligheter för en utvecklad besöks-
näring.

Översiktsplanen i sin helhet kan beställas från Tomelilla kommun
finns även på www.tomelilla.se


