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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
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Handlingar
Planhandlingar
 Plankarta i skala 1:1000 (A3) med tillhörande planbestämmelser
 Planbeskrivning (denna handling)
Övriga handlingar
 Grundkarta
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag
Bakgrund
Fastigheten omfattas av detaljplan för kvarteret Fabian, upprättad 1961.
Användningsändamålet är bostad med byggrätter för tvåvåningshus som är
sammanbyggda med grannfastighetens byggnader och placerade längs Grönegatan
och Rosenkrantzgatan. Det byggnadssätt som gällande detaljplan medger blev aldrig
aktuellt att bygga efter och det innebär att planen inte är aktuell idag.
Syfte och huvuddrag
En skrivelse gällande uppstart av förskoleverksamhet på hantverksgården (fastighet
Fabian 8) har inkommit. Denna verksamhet avses omfatta en förskola för ca 30 barn
med ca sju arbetstillfällen, vilket inte är förenligt med gällande detaljplan. Förskolan
har idag ett tidsbegränsat bygglov och för att möjliggöra en permanent etableringen
av förskolan krävs att en ny detaljplan upprättas. Det byggnadssätt som planlades år
1961 med byggrätter för tvåvåningshus som är sammanbyggda med
grannfastighetens byggnader anses inte längre vara aktuellt att bygga efter. I denna
detaljplan planläggs området för bostäder, centrum och skola.

Plandata
Läge
Planområdet är beläget i Tomelilla centralort, ca 500 m öster om stationen och 250
meter nordost om torget. Planområdet angränsar till Grönegatan i öster, Långgatan i
söder, Rosencrantzgatan i väster och till fastighet med flerfamiljshus med gemensam
gårdsplan i norr.
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Den röda skrafferade markeringen visar området som detaljplanen avser.

Areal
Planområdet som detaljplanen avser omfattar fastigheten Fabian 8 med en area på
2147 m2.
Markägoförhållanden
Fastigheten Fabian 8 är privatägd.
Plansituation
För det aktuella planområdet gäller detaljplan från 1961. Användningsändamålet är
bostad med byggrätter för tvåvåningshus som är sammanbyggda med
grannfastighetens byggnader och placerade längs Grönegatan och Rosenkrantzgatan.
Byggnader får inte uppföras till en större höjd än 7,2 meter. Punktprickad mark får
inte bebyggas.
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Utsnitt från gällande stadsplan (S 42), vunnen laga kraft 1961-02-13.

Planer som delvis upphör att gälla
Detaljplan S 42 (1961) upphör att gälla i den del av kvarteret Fabian som planläggs i
denna detaljplan.
För kvarter Fabian finns en tomtindelning som fastställdes 1961. Tomtindelningar
blev enligt plan- och bygglagen 1987 gällande som fastighetsplaner. Enligt nu
gällande plan- och bygglag från 2011 gäller tidigare fastighetsplaner numera som
detaljplanebestämmelser. I samband med den nya detaljplanen upphör
fastighetsindelningsbestämmelser i form av tomtindelning, akt 1160K-TI1232, att
gälla inom planområdet.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2002 är planområdet inte utpekat
för något särskilt, området ligger inom redan utbyggt område för främst bostäder.
Detaljplanen strider således inte mot översiktsplanens intentioner.
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
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kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla tätort står beskrivet i ”Ortsrapport
Tomelilla”.

Den röda markeringen visar byggnaden inom Fabian 8 som är försedd med rivningsförbud
och exteriört skydd enligt kulturmiljöprogrammet.

Många byggnader kring planområdet har i kulturmiljöprogrammet pekats ut som
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Byggnaderna markerade med grön färg
omfattas av generella krav på varsamhet för ny bebyggelse samt generella krav på
varsamhet för befintlig bebyggelse. Byggnader markerade med röd färg omfattas
enligt kulturmiljöprogrammet av rivningsförbud med exteriört skydd. Byggnader
markerade med rosa färg är utpekade som historiskt betydelsefulla men som inte är
så välbevarade i alla detaljer eller originaldelar.
En planbestämmelse om att huvudbyggnadens exteriör inte får förvanskas läggs in
inom planområdet. De närliggande byggnadernas kulturhistoriska värde bedöms inte
bli påverkat av planförslaget.
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.
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Kommunala beslut i övrigt
Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-01 (§ 52) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att
utarbeta förslag till ny detaljplan för Fabian 8.

Förutsättningar
Byggnader
Centralt inom planområdet finns idag en byggnad, Hantverksgården. Ursprungligen
var det en villa kallad ”Ellentorp” uppförd som bostad år 1898. 1948 förvärvade
Hantverksföreningen fastigheten och byggnaden har sedan dess kallats för
Hantverksgården. I planområdets östra del finns en garagelänga med fem
garageplatser samt en nätstation.

Natur och rekreation
Mark och vegetation
Öster om byggnaden består planområdet av en asfalterad parkeringsyta. Väster om
byggnaden finns idag en inhägnad gräsyta som fungerar som förskoleverksamhetens
utegård.
Parker, lekplatser
Stadsparken som anlades på 1920-talet ligger ca 400 meter från planområdet. I
stadsparken finns två lekplatser.
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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
Inom planområdet finns idag en förskola. Annan samhällsservice som apotek, bank
mm finns vid Torget i Tomelilla centrum som ligger ca 500 meter från planområdet.
Förskola, skola och vård
Inom planområdet finns idag en förskola. Grundskolan Byavångsskolan finns inom
gångavstånd. Vårdcentral ligger ca 700 meter från området.
Mataffär, apotek m.m.
Från planområdet nås tre olika mataffärer inom 1000 meters avstånd.

Gator och trafik
Bil-, gång- och cykeltrafik
Planområdet angränsar till Grönegatan i öster, Långgatan i söder och
Rosencrantzgatan i väster. Området omges av kvartersgator med blandtrafik.
Kollektivtrafik
Planområdet är beläget ca 600 meter från stationsområdet med buss- och
tågförbindelser. Stationsområdet är tillgängligt till fots, med 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. Inom fastigheten Fabian 8 finns idag parkering för 5 bilar samt
en garagebyggnad med ett förråd och 4 garageplatser. Parkering av fordon skall även
fortsättningsvis lösas inom fastigheten.
Parkering för rörelsehindrade ska efter behov kunna ordnas inom 25 meters
gångavstånd från bostadshus.
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Hälsa och säkerhet
Radon
Tomelilla tätort är generellt ett lågriskområde avseende radon. Vid undersökningar av
radon på vissa närliggande tomter har det dock upptäckts lite förhöjda radonvärden.
Markradonmätning har gjorts inom fastigheten under juni/juli månad 2018. Enligt
mätningarna tyder mätvärdena på radonhalter i medeltal inom övre delen av
normalriskintervallet. Halten kan vara högre vid annan årstid med lägre
grundvattennivå eller efter dränering. Enligt mätningarna behövs minst radonskyddat
utförande vid nybyggnation.

Buller
Buller från väg- och spårtrafik
Förordningen om trafikbuller (SFS 2015:216) innehåller riktvärden för trafikbuller
utomhus vid bostadsbyggnader, den ska tillämpas på mål och ärenden som påbörjats
från och med 2 januari 2015. Vissa riktvärden ändrades 1 juli 2017, de ändrade
riktvärdena ska tillämpas retroaktivt på mål och ärenden som påbörjats från och med
2 januari 2015.
De riktvärden som gäller för buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för
bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället
65 dBA.
Riktvärden för buller på skolgård
Enligt Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden för buller på skolgård från vägoch spårtrafik framgår det att ytor som används för lek, vila eller pedagogisk
verksamhet bör ljudnivån vara god och möjliggöra den tilltänkta verksamheten. För
fastigheten Fabian 8 gäller riktvärden för äldre skolgård. På äldre skolgård som
exponeras för buller från väg- och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån på
55 dBA inte överskridas på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala ljudnivån inte gå över 70 dBA på
dessa ytor.
Bullerbedömning vägtrafik
En översiktlig beräkning av vägtrafikbuller har gjorts med utgångspunkt från
Boverkets och Sveriges kommuner och landstings broschyr ”Hur mycket bullrar
vägtrafiken?”
I metodexemplen för beräkning av trafikbuller var utgångsvärdet för trafikmängd,
fordon/dygn mer än dubbelt så mycket än vad som faktiskt passerar vid
planområdet. Trafikmätningar har gjorts på Långgatan som är den mest trafikerade
gatan vid planområdet. Mätningarna utfördes under en vecka i februari 2018. Utifrån
mätningarna passerar i snitt ca 500 fordon/dygn på vardagar och ca 400
fordon/dygn på helgen. Då antal fordon/dygn vid planområdet låg långt under
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minsta antal i beräkningsmetoden gjordes en uppskattad beräkning som gav ett
resultat på 53 dBA ekvivalent ljudnivå.
Bullerbedömning järnvägstrafik
År (2013) genomfördes en tågtrafikbullerutredning för ”Bandel 969, Österlenbanan
mellan Ystad och Simrishamn”, beställd av Trafikverket Region Syd och utförd av
Norconsult AB. I tågtrafikbullerutredningen har bullerberäkning bland annat
genomförts för byggnaden på Grönegatan 3 mellan planområdet och järnvägen.

Rödmarkerad byggnad för vilken nämnd bullerberäkning har genomförts.

Tågtrafikbullerutredningen med nämnd bullerberäkning anses kunna ligga till grund
för en bullerbedömning inom planområdet. Beräkningarna i bullerutredningen har
baserats på dagens trafik med 41 stycken passerande Pågatåg ett normalvardagsdygn
där hastigheterna har hämtats från BIS (Trafikverkets datasystem). Som
beräkningsmodell har ”Buller från spårburen trafik. Nordisk beräknings-modell”
(Naturvårdsverket och Banverket, 1999) använts.
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Gällande beräkning av bullernivåer inomhus i tågtrafikbullerutredningen har
nedanstående antaganden gjorts för byggnader:
•

Såväl väggens som fönstrens uppskattade reduktionstal har valts i ett spann
på 5 dB, detta på grund av dels uppgift saknas om väggkonstruktionens
uppbyggnad dels att fönstrens reduktionstal kan variera avsevärt beroende på
fabrikat, dess skick, tätningslister etc.

•

Ett ytförhållande (fönster relativt total skiljearea) på 25 % har antagits då
uppgift om planlösning saknas.

•

Ljudreduktion hos eventuella friskluftsintag har antagits ej reducera beräknat
reduktionstal eftersom uppgift om dessa saknas. Detta är sannolikt ej sant för
alla fastigheter.

Beräknade ljudnivåer
För byggnaden mellan planområdet och järnvägen har följande ljudnivåer beräknats:
Ekvivalent ljudnivå utomhus – 49 dB(A)
Maximal ljudnivå utomhus – 81 dB(A)
Ekvivalent ljudnivå inomhus – <25 dB(A)
Maximal ljudnivå inomhus – 48 - 53 dB(A)
Bedömning av bullersituationen inom planområdet
Vid en jämförelse mellan beräknade ljudnivåer och gällande riktvärden kan det
konstateras att det är den uppmätta maximala ljudnivån utomhus som inte uppfyller
de fastställda riktvärdena. Detta gäller för byggnaden mellan planområdet och
järnvägen.
Kommunen bedömer att det är möjligt att uppfylla samtliga gällande riktvärden för
bostadsbebyggelse samt skolgård inom Fabian 8. Riktvärdet för den maximala
ljudnivån utomhus (vid uteplats i anslutning till bostad) kan uppfyllas t.ex. genom att
bebyggelse placeras på ett sådant sätt att en tyst sida uppnås där uteplats kan
anordnas. Byggnaderna mellan planområdet och järnvägen reducerar även bullret till
viss del inom planområdet.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att inga åtgärder behöver vidtas för
buller i samband med detaljplanen.
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 teoretiskt är möjligt, därför behöver planeringen av området ta hänsyn
till risk för farligt gods.
I rapporten ” Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, bebyggelseplanering
intill väg och järnväg med transport av farligt gods” (Länsstyrelsen i Skåne län, 2007)
visas exempel på lämplig markanvändning inom olika skyddsavstånd. Den nya
detaljplanen för Fabian 8 tillåter markanvändning för bostäder, centrum och skola. I
Länsstyrelsens rapport anges att minsta avstånd från järnväg är 70 meter för bostäder
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(småhusbebyggelse) och 150 meter för skola samt bostäder (tät
flerbostadshusbebyggelse).
Kommunen bedömer det vara möjligt att utgå från riktlinjen för skyddsavståndet för
bostäder (småhusbebyggelse) på 70 meter med följande motiveringar:
Det ligger flerhusbostäder i 2-3 plan mellan planområdet och järnvägen.
Bostadsbebyggelse i intilliggande områden ligger närmare järnvägen än 70 meter.
Befintlig byggnad inom planområdet ligger mellan ca 90 meter från järnvägen. Och
befintlig byggrätt ligger ca 75 meter ifrån järnvägens mitt.
Enligt Länsstyrelsen rapport sjunker individrisknivån kraftigt fram till ca 60 meter för
järnväg och ökade skyddsavstånd ger därefter endast en marginell effekt på risknivån.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp samt dagvatten.
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 fastighet. På så sätt minskar belastningen på
dagvattennätet vid kraftig nederbörd. Det kommer inte ställas krav på att
fastighetsägare ska omhänderta dagvattnet på den egna tomten i samband med ett
genomförande av den nya planen.
El
Fastigheten är ansluten till elnätet som ligger inom E.ON:s verksamhetsområde för
eldistribution.
Inom planområdet finns underjordiska fjärrvärmeledningar. I planområdets
nordöstra hörn finns en nätstationsbyggnad.
Avfall
Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13.

Planförslag
Användning
Bostäder, centrum, skola
Detaljplanen medger användning för bostäder, centrum och skola (BCS).
Användningen bostäder (B) avser olika former av boende av varaktig karaktär där
bostadsändamålet är huvudsyftet samt bostadskomplement. Med användningen
centrum (C) avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många människor. I centrum ingår till exempel handel, butiker,
restauranger, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, apotek, hantverk
och annan service. I användningen ingår även byggnader för religiösa ändamål,
föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och lättare
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former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. Användningen
skola (S) avser fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet.

Kulturmiljö
Hantverksgården byggdes år 1898 och har i plankartan försetts med en bestämmelse
om att huvudbyggnadens karaktär inte får förvanskas. De kulturhistoriska värden
som byggnaden har är dess valv med friser ovan fönster och dörrar. Dess välvda
fönsterkarmar och bågar. Takfotfriser och friser i gavel. Byggnadens indragna entré
med torn och välvt tak. Fönster- och dörrproportioner i förhållande till fasader. Samt
byggnadens skorstenar.

Teknisk försörjning
Fjärrvärme och el
Inom planområdet finns underjordiska fjärrvärmeledningar. För att säkerställa
tillgänglighet till de underjordiska ledningarna läggs en planbestämmelse om
markreservat i plankartan i form av ett 4 meter brett u-område. Marken för uområdet 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). I
planområdets nordöstra hörn finns en nätstationsbyggnad som planläggs som
transformatorstation. E.ON efterfrågar ett minsta avstånd mellan
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag till
5 meter. Då det redan finns byggnader närmre transformatorstationen än 5 meter är
det inte möjligt att lägga in detta i plankartan.

Planbestämmelser
Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- och
bygglagen (2010:900)
Följande planbestämmelser planläggs inom planområdet
ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

C

Centrum (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

S

Skola (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

E1

Transformatorstation (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1

Största exploatering är 600 kvadratmeter byggnadsarea
inom planområdesgränsen
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 30 §)
Marken får inte förses med byggnad
(PBL 4 kap. 11 § punkt 1, 16 § punkt 1)

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

Utförande

b1

Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande

Skydd av kulturvärden

q1

Huvudbyggnadens exteriör får inte förvanskas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

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

u

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar. (PBL 4 kap 6 §)

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

Miljökonsekvenser
Inga miljökonsekvenser förväntas uppstå av planförslaget.
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Sociala konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör
användning för bostad, centrum och skola. 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.

Fastighetskonsekvenser
Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen.

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

juli/augusti 2018

Granskning

november 2018

Antagande

januari 2019

Laga kraft

februari 2019

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.
Inga fastighetsrättsliga åtgärder krävs för ett genomförande av planen.
Ett avtalsservitut för anläggning för nätstation i byggnad finns sedan 1985 mellan
fastigheten Fabian 8 och Sydkraft (Numera E:ON). Avtalet gäller för all framtid
och avser nätstationen med tillhörande jordkablar och medger Sydkraft att
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obehindrat beträda egendomen för anläggningens tillsyn, underhåll, ombyggnad och
reparation.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av
fastighetsägaren. 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. Eventuella flyttningar
eller ändringar av befintliga underjordiska ledningar bekostas av
exploatören/fastighetsägaren.

Medverkande tjänstemän

Malin Blomberg Hading
Planeringsarkitekt FPR/MSA

Ulrika Ljung
Plan- och exploateringschef
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