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Tomelilla kommun –
en god bit av Österlen

Tomelilla kommun är en god bit av Österlen och
Sydostskåne. För oss förtroendevalda är det viktigt att
i ett samlat dokument visa hur vi ser på framtiden ur
olika aspekter. I översiktsplanen redovisar vi förslag
på de kommande årens planering, hushållning och
utveckling av vår kommuns värdefulla mark, vatten och
bebyggelse. Översiktsplanen är ett viktigt redskap för
att klara av att möta framtida utmaningar och skapa nya
bestående värden.
Processen kring översiktsplanen har genomförts med
stor öppenhet och genom att arbeta med nya dialoginriktade arbetssätt för olika målgrupper. Planarbetet
har i mycket stor utsträckning genomförts med
kommunförvaltningens egna tjänstemän som resurs,
vilket gör att kunskapen finns kvar i vår kommunförvaltning till invånarnas framtida nytta.
Strävan från styrgrupp och referensgrupp har varit att
utforma en tydlig översiktsplan utan att vara alltför
detaljerad. Den ska ge stöd och skapa förutsättningar
för att utveckla kommunens attraktionskraft och
värden genom en flerkärnig ortsstruktur, en levande
landsbygd och en uthållig tillväxt.
Efter att planen är antagen är ambitionen att fortsätta
med de goda dialoger som planarbetet har lett till.
Vi ska fortsätta med planeringsarbetet kring hur vi på
bästa sätt fångar upp omvärldens förändringar och
invånarnas idéer och drivkrafter för att skapa ökade
gemensamma värden.
Översiktsplanen ger oss möjlighet att samlas kring
framtidsbilder som gör att vi gemensamt drar åt samma
håll och tillsammans skapar en bra framtid för vår bygd
– Österlen.

Leif Sandberg (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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SAMMANFATTNING
För hela arbetet med översiktsplanen finns fem direktiv som
är framtagna av alla politiska partier efter en bred dialog med
medborgare, besökare och näringsliv. Dessa direktiv utgör
grunden för hela översiktsplanen och alla ställningstaganden.
De fem direktiven
1. Vårt varierande landskap och våra unika naturområden
ska bevaras och utvecklas i samklang med de areella
näringarna.
2. Kommunens invånarantal ska successivt öka.
3. Kommunen ska identifiera och planera utvecklingsområden för bostäder och verksamheter.
4. Kommunen ska utveckla kommunikationer
och infrastruktur.
5. Vår kommun ska vara en kommun för alla, med särskilt
fokus på barn och unga.
Hur översiktsplanen förhåller sig till de
fem direktiven
1. Kommunen värnar om jordbruksmarken och de områden
som har höga naturvärden. Näringar som t.ex. förädling
av mat och turism vidareutvecklar Tomelillas unika
värden och miljöer.
2. Genom att befolkningen ökar successivt med drygt 100
personer per år medför det en konstant positiv utveckling.
Det krävs gradvisa investeringar för att bibehålla service
och en hög ambition för att inte tappa kvalitet, vilket är
rimligt för en kommun av Tomelillas storlek.
3. Med en positiv befolkningsutveckling behöver antalet
bostäder öka för varje år. Det innebär också att 		
verksamhetsområden behöver utökas. Nya utbyggnadsområden pekas ut där det finns efterfrågan och detaljplaner föreslås upphävas, alternativt ändras där efterfrågan saknas eller om marken är mindre lämplig för
bebyggelse.
4. Kommunen planerar inga nya utbyggnadsområden där
det idag inte finns någon kollektivtrafik. Super-		
busskonceptet stöds då det är av stor vikt för framtida
kommunikationer.
5. Tomelilla kommun är en året-runt-kommun och det finns
en omfattande turism. Tomelilla är en kommun där
		det satsas på barn och unga både gällande investeringar
och delaktighet i kommunens olika verksamheter. Sociala
frågor och kulturfrågor står högt upp på dagordningen.
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SAMMANFATTNING
Samlad bedömning
Översiktsplanen är framtagen efter omfattande dialoger
som resulterade i fem direktiv. Planen föreslår rimliga
och försvarbara utbyggnadsområden. Inom kommunen
finns många områden som är av riksintresse och av
allmänt intressen, men inga av dessa områden bedöms
påtagligt skadas vid ett genomförande av planen med
dess ställningstaganden.
Kommunen gör bedömningen att översiktsplanen:
• verkar för att riksintressen enligt 3:e och 4:e kap.
miljöbalken tillgodoses
• att miljökvalitetsnormer enligt 5:e kap. miljöbalken
inte överskrids
• att hänsyn tas till allmänna intressen vid
användningen av mark- och vattenområden, och
• verkar för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir
olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller 		
säkerhet, eller risken för olyckor, översvämning eller
		erosion.
Kommunen gör därmed den samlade bedömningen att
översiktsplanen genom sin inriktning kan bidra till en
hållbar utveckling.

8
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INLEDNING
HISTORIA
Sockenindelningen
Förr i tiden var det område som idag utgör Tomelilla
kommun indelat i ett flertal mindre landskommuner
enligt den tidigare sockenindelningen. Många av b
 yarna
uppkom som små lantbrukarbyar intill en väg eller
vägkorsning. De större byarna delades in i socknar med
egna sockenkyrkor. Näringen och bebyggelsen var fram
till järnvägens intåg, främst baserade på
byarnas jordbruk och handel. I vissa socknar
präglades dock samhället även av större v erksamheter
likt s torgodset i Smedstorp eller Alunbruket och
Christinehofs slott.
Järnvägen kommer till Tomelilla
Järnvägens framväxt i Sverige medförde under det sena
1800-talet spårdragningar från Ystad till Eslöv, från
Malmö till Simrishamn via Tomelilla och från Tomelilla
till Kristianstad via Brösarp. Tomelilla centralort har
sitt ursprung i Tryde. Läget vid en större vägkorsning
gjorde orten till ett centrum för handel och hantverk
och så småningom även till en järnvägsknut. Orten
växte till ett stationssamhälle med k araktäristiska
byggnader och gator anlagda i ett rutmönster
angränsande till järnvägen. Andra byar som Lunnarp,
Smedstorp, S pjutstorp, Onslunda och Brösarp anslöts
vid den här tiden också till järnvägsnätet med stationer.
Detta p
 åverkade bebyggelseutvecklingen även i dessa
orter.
Samhället expanderar
Expansionen av det centrala samhället stannade av efter
1920-talet. Mycket av den centrala tätortens struktur
och byggnadsbestånd är fortfarande präglat av den
expansiva fas samhället genomgick under det sena
1800-talet och det tidiga 1900-talet. Efter att ha varit en
del av Tryde blev Tomelilla köping år 1922, och år 1926
bildade man egen församling.
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INLEDNING
Tomelilla kommuns framväxt
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storkommun

Onslunda
Skåne Tranås
Spjutstorp

Onslunda
storkommun

1969

1971
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till Simrishamn)

Tomelilla
kommun
Kverrestad
Smedstorp

Ullstorp
Benestad
Ramsåsa
Tryde

Smedstorps
storkommun

Smedstorps
municipalsamhälle

Tomelilla
municipalsamhälle

Tomelilla
köping
Tomelilla
köping

Östra
Ingelstad

Hammenhögs
storkommun
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Tomelilla
köping

INLEDNING
Tomelilla hamnar på kulturkartan
Början av 1900-talet var utställningarnas tid. I Tomelilla
hölls 1922 en hantverksutställning och bygdemässa.
En konstutställning väckte stort intresse och gav
idén till införskaffandet av en konstsamling.
1924 invigdes Sveriges första landsortskonsthall i
Tomelilla. Sommaren 1927 hölls den stora
Tomelillautställningen. Gustafs Torg fick då
bli platsen för Carl Milles första friluftsutställning. Milles skänkte också Artemisskulpturen som nu finns på Torget.
Ännu en stor hantverks- och
lantbruksutställning hölls i
Tomelilla år 1950.
Kommunreform skapar
Tomelilla kommun
I 1952 års kommunreform slogs landskommunerna ihop till de större enheterna
Brösarps storkommun, Glemmingebro storkommun,
Hammenhögs storkommun, Onslunda storkommun,
Smedstorps storkommun samt Tomelilla köping.
Dessa förändrades i sin tur i 1971 års kommunreform och blev den kommun vi har idag,
Tomelilla kommun.
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INLEDNING
LÄSANVISNING

Översiktsplanen är framtagen för att kunna användas
av och nå ut till alla. Avsikten är att den ska vara så
enkel och tydlig att alla kan använda den. Den ska
vara ett stöd för förtroendevalda, kommuntjänstemän,
näringsliv och medborgare.
Önskan har varit att begränsa antalet sidor i både
översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning. Det
har inneburit att upprepningar, beskrivningar, eller för
djupgående beskrivningar till de analyser som är gjorda
har skalats bort. Istället finns hänvisningar till andra
dokument, en färgkodad layout och tydliga kartbilder.
Samtliga kapitel är strukturerade på samma sätt.
Kapitlen innehåller beskrivningar av dagsläget,
befintliga mål nationellt, regionalt och kommunalt,
beskrivningar av framtiden samt strategier och
kommande arbete för Tomelilla kommun. Kartor visar
framtida markanvändning, strategier och hänsyn. 
I kapitlen finns bland annat även rutor och tabeller som
är till för att underlätta läsningen. Alla dessa redovisas
till höger.
I dokumentet finns även kartor med utbyggnadsområden, markanvändning, allmänna intressen, råd,
riktlinjer och regleringar, med mera. Sist i dokumentet
finns en konsekvensbedömning som beskriver planens
effekter och påverkan med hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Det finns även en miljökonsekvensbeskrivning fram
tagen för översiktsplanen.
Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen
samt kartor finns tillgängliga på Tomelilla kommuns
webbplats.
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Faktarutor
Innehåller ofta information om
viktiga strategier, mål och tabeller.

Läs mer är rutor där man finner
hänvisningar till andra dokument,
program, underlag och lagstiftning.
Dokumenten finns att tillgå på
Tomelilla kommuns webbplats.

Fortsatt arbete anger områden
där det finns ett behov av ytterligare arbete med planer, program
eller strategier.

Brösarp

INLEDNING

Andrarum
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(
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Kulturmiljöprogram
Kyrkor
Skyddad
bebyggelse Nr.
Byggnadsminnen

X
Kulturmiljöstråk

Ställningstagande

Ställningstaganden ger stöd för fortsatt arbete och kommande prövning.
Bondrum

Fornminne punkt

Fågeltofta
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Fornminne yta
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i de vertikala bårderna på översiktsplanen ska förenkla för den som söker information
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Gårdlösa
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Kverrestad

Kartor märker ut viktiga platser och områden, exempelvis gällande utbyggnad eller hänsyn.
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PROCESS OCH LAGSTIFTNING
PLANSYSTEMET

Plansystemet i Plan- och bygglagen är uppbyggt med
en planering på flera nivåer.

Regionplan
För att hantera kommunöverskridande frågor som
rör mark- och vattenanvändning, möjliggör Plan- och
bygglagen ett bildande av regionplaneorgan. Dessa kan
i sin tur upprätta regionplaner.

Plan- och bygglagens plannivåer:
Regionplan
(vägledande)

Översiktsplan
Översiktsplanen är den mest övergripande kommunala
planeringsnivån.
Översiktsplanen:

▼

• Ska ge vägledning och stöd i beslut om användning
av mark- och vattenområden

Översiktsplan
(vägledande)

• Ska vara vägledande när kommunen upprättar
detaljplaner och områdesbestämmelser samt
prövar bygglov

▼

• Ska ge vägledning om hur den byggda miljön ska
utvecklas och bevaras

Detaljplan
(bindande)

• Kan vara ett viktigt strategiskt dokument som visar
vägen för en långsiktig hållbar utveckling
• Kan ange vision och mål för kommunens framtida
utveckling och hur kommunen avser att arbeta för
att uppfylla målen

▼
Områdesbestämmelser
(bindande)

• Ska ha ett långsiktigt tidsperspektiv
• Är inte juridiskt bindande
Fördjupning av översiktsplanen
I områden med komplicerade förhållanden kan
avsikterna ibland behöva redovisas mer detaljerat än
vad som görs i den kommunövergripande översiktsplanen. Då kan översiktsplanen fördjupas. En sådan
fördjupning kan göras i samband med den kommunomfattande översiktsplanen och då ingå som ett särskilt
kapitel. Fördjupningar kan även göras i ett senare
skede, vilket innebär att översiktsplanen då ändras över
det område som omfattas av fördjupningen.

▼

▼

▼

Bygglov

En fördjupning kan till exempel göras för en hel tätort
eller för ett planerat utbyggnadsområde. Hur detaljerad
den ska vara beror på fördjupningens syfte och på de
aktuella planeringsfrågorna. Processen för att ta fram
en fördjupning är densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen.
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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PROCESS OCH LAGSTIFTNING
Tematiskt tillägg till översiktsplanen
Tematiskt tillägg till översiktsplanen kan göras för
frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller
behandlats tillräckligt i den kommunövergripande
översiktsplanen. Ett tematiskt tillägg kan göras för att
hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på omarbetning.
Ett tillägg behandlar hela kommunen och innebär att
avvägningar görs mellan olika intressen. Det kan till
exempel gälla vindkraft eller infrastruktur. Processen för
att ta fram ett tematiskt tillägg är densamma som för
den kommunövergripande översiktsplanen.

Detaljplan
Genom detaljplaner regleras mark- och vattenanvändning samt bebyggelse. Detaljplaner upprättas
enligt Plan- och bygglagen (PBL) och är juridiskt
bindande. I detaljplaner ges en samlad bild av markanvändning och hur miljön avses förändras eller
bevaras. En detaljplan får inte omfatta ett större område
än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark och vatten, det k ommunala
planmonopolet. Plan- och bygglagen reglerar i
vilka situationer det finns krav på att detaljplan
upprättas. Tomelilla kommuns detaljplaner antas av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser kan användas för begränsade
områden som inte har detaljplan. Bestämmelserna
reglerar mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet med översiktsplanen. Områdes
bestämmelserna är bindande, men ger ingen garanterad
byggrätt.

LAGSTIFTNING

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. Översiktsplanen är ett styrdokument som ska ange
kommunens långsiktiga planering och ställningstaganden vad gäller användningen av mark- och
vattenområden. Översiktsplanen ska vara vägledande
vid beslut. Planens aktualitet ska prövas av kommunfullmäktige minst en gång under varje mandatperiod.
Nuvarande översiktsplan för Tomelilla kommun antogs
den 2 september 2002. I april 2011 (§ 49) beslutade
Tomelilla kommunfullmäktige att en ny översiktsplan
skulle tas fram då planen från 2002 inte längre ansågs
vara aktuell. Översiktsplanen från 2002 gäller fram tills
en ny översiktsplan är antagen och vinner laga kraft.
16
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PROCESS OCH LAGSTIFTNING
Översiktsplanering i Plan- och bygglagen
(PBL 2010:900)
Kap 3 § 1

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar hela kommunen.
Kap 3 § 2
Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska
ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras.
Kap 3 § 4
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin
bedömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap.
ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden kommer
att tillgodoses. I redovisningen ska riksintressen anges
särskilt, enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken.
Kap 3 § 5
Av översiktsplanen ska framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda 			
användningen av mark- och vattenområden
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och iakta gällande miljökvalitets-		
normer
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 		
relevanta nationella och regionala mål, planer och
program av betydelse för en hållbar utveckling 		
inom kommunen
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga
behovet av bostäder
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i
strandnära lägen som avses i kap. 7 § 18 e första 		
stycket Miljöbalken.
Kap 2 § 2
Planläggning och prövning i ärenden om lov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att markoch vattenområden används för det eller de ändamål
som områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. 
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap
och 4 kap 1-8 § Miljöbalken ska tillämpas.
Kap 2 § 3
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt
mellankommunala och regionala förhållanden främja:
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt
		tilltalande utformning av bebyggelse,
grönområden och kommunikationsleder
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är
tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden
i övrigt
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv
konkurrens
5. bostadsbyggande och utveckling av 			
bostadsbeståndet
Kap 2 § 4
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk
för att bebyggas endast om marken från allmän
synpunkt är lämplig för ändamålet.
Kap 2 § 5
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller
förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till:
1. människors hälsa och säkerhet
2. jord, berg- och vattenförhållanden
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 		
avlopp, avfallshantering, elektronisk 			
kommunikation samt samhällsservice i övrigt
4. möjligheterna att förebygga vatten- och 			
luftföroreningar samt bullerstörningar
6. risken för olyckor, översvämning och erosion
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion
kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och
energihushållningen.
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PROCESS OCH LAGSTIFTNING
ÖVERSIKTSPLANEN
OCH PLAN- OCH BYGGLAGEN

Nedan följer en avstämning mellan översiktsplanen
och tredje kapitlet i Plan- och bygglagen. Till grund
för avstämningen ligger alla kartor, ställningstaganden,
texter och till viss del också hänvisningarna till andra
dokument.
Kap 3 § 5
1. Grunddragen för mark- och vattenanvändningen
redovisas i översiktsplanen genom kartor med
tillhörande beskrivning. För att det ska vara läsbart
och tydligt har kommunen valt att redovisa detta
genom flera kartor och dessutom i olika skalor.
2. För en landsbygdskommun som Tomelilla är
det näst intill oundvikligt att exploatera utan
att ta jordbruksmark i anspråk. Det är dock
skillnad på att exploatera åkermark för allmänna
intressen (exempelvis energiförsörjning) och
enskilda intressen (exempelvis fritidshus). I alla
exploateringssammanhang bör det även tas hänsyn
till möjligheten att efter exploatering bedriva ett
rationellt jordbruk. Många söker sig till Tomelilla
kommun just för möjligheten att bo och verka på
landsbygden. Det är då viktigt att översiktsplanen
inte hindrar detta, samtidigt som utbyggnad och
exploatering måste ske på ett sätt som inte förstör
befintliga värden. I kapitlet Bostad och bebyggelse
beskrivs hur kommunen avser att hantera den
framtida bebyggelsen.
3. Kommunen godtar samtliga riksintressens
avgränsningar, men förespråkar dock en annan
sträckning för utbyggnad av Simrishamnsbanan.
4. I alla delar av översiktsplanen nämns relevanta
nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom
kommunen. Utifrån dem och lokala förutsättningar
är översiktsplanen med dess ställningstaganden
framtagen.
5. Gällande bostadsförsörjningen sker
förändringar i omvärlden i allt snabbare takt
vilket gör att kommunen avser ta fram ett nytt
bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer
som baseras på översiktsplanen. De fysiska
förutsättningarna klargörs i översiktsplanens
kapitel Bostad och bebyggelse.

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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6. Tomelilla kommun har inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i
7 kap. 18 e § första stycket Miljöbalken.

PLANERINGSPROCESSEN
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN
Samrådsskede

När förslag till ny översiktsplan eller ändring i planen
upprättas, ska kommunen samråda med Länsstyrelsen,
regionplaneorgan och andra kommuner som berörs av
förslaget. Myndigheter, sammanslutningar och enskilda
medborgare som har ett väsentligt intresse av förslaget
ska även ges tillfälle att delta i samrådet.
Vid upprättandet av en ny översiktsplan bör samrådet
starta tidigt under processen och ske löpande under
planeringsprocessens gång.
Enligt PBL 3 kap 9 § ska kommunen under samrådet
redovisa:
1. förslagets innebörd
2. skälen för förslaget
3. förslagets konsekvenser
4. planeringsunderlag av betydelse från nationell,
regional, mellankommunal eller annan synpunkt
Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en
samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen sammanställs inkomna synpunkter och kompletteras med
kommunens syn och åtgärder med anledningar av de
synpunkter som framkommit.

Granskningsskede
Ett förslag till översiktsplan, inklusive miljökonsekvensbeskrivning, ska ställas ut för granskning
under minst två månader innan den antas av kommunfullmäktige. Den som vill lämna synpunkter under
granskningstiden ska göra detta skriftligen till
kommunen. Länsstyrelsen framför sina synpunkter i
ett speciellt granskningsyttrande som sedan ska läggas
till översiktsplanen vid antagandet. Efter granskningen
ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter i
ett särskilt utlåtande och redogöra för vilka eventuella
ändringar i planen som synpunkterna lett till. Om planförslaget efter granskningen ändras väsentligt måste
kommunen ställa ut förslaget på nytt.
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Antagandeskede
Översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige.
Antagandebeslutet gäller först när det vunnit laga kraft.

Dialog

Aktualitetsförklaring
Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje
mandatperiod ta ställning till planens aktualitet. Detta
görs genom en aktualitetsförklaring. Länsstyrelsen
ska minst en gång under varje mandatperiod redovisa
sina synpunkter i en sammanfattande redogörelse till
kommunen gällande statliga och mellankommunala
intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet.
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▼
Samråd

PROCESSEN I TOMELILLA

Engagemang och delaktighet är ledord som har styrt
framtagandet av Översiktsplan Tomelilla 2025.
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▼

Det slutliga dokumentet med tillhörande kartor ska
vara användbart och tillgängligt för alla.
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Arbetet med översiktsplanen påbörjades år 2012 och
har arbetats fram under tre olika faser: visionsfas, strategifas och planfas. Planfasen är den del av processen
som regleras i Plan- och bygglagen.
Översiktsplanen för Tomelilla 2025 beräknas kunna
antas av kommunfullmäktige andra halvåret 2018.

Tomelil

Strategifas
Under strategifasen (2014 och 2015) arbetade
kommunförvaltningens samtliga verksamheter med
att ta fram underlagsmaterial. Materialet processas
både med den politiska referensgruppen (där samtliga partier är representerade) och med den politiska
styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott).
Strategifasen resulterade i ett omfattande material som
bestod av nuläge, trender, åtgärder, konsekvenser och
behovsbeskrivningar.

Revidera
förslag

▼

Visionsfas
Under visionsfasen togs fem direktiv fram som är
övergripande för hela arbetet med översiktsplanen.
Direktiven togs fram genom en omfattande dialog
mellan politiker, invånare, näringsliv och besökare. 
De fem direktiven togs av den politiska styrgruppen.

Förslag
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I slutet av strategifasen genomfördes en utställning
och dialoger kring det framtagna materialet. Fokus var
främst kopplat till det femte direktivet: ”Vår kommun
ska vara en kommun för alla, med särskilt fokus på
barn och unga”. För att Tomelilla i framtiden ”ska vara
en kommun för alla, med särskilt fokus på barn och
unga” behövde denna målgrupp göras särskilt del
aktig i p
 laneringen. De personer som idag går i skolan
är troligen de som har barn på förskola om 10–20
år. Genom att bygga upp delar av Tomelilla tätort i
Minecraft, skapa skolprojekt och ha en utställning på
kommunhuset involverades barn i åldrarna 5-15 år på
olika sätt. Flera olika platser i Tomelilla ”bebyggdes”
med nya p
 erspektiv i den digitala världen.

Planfas
Planfasen hanteras enligt Plan- och bygglagen.
Resultatet från de två första faserna (visionsfas och
strategifas) är sammanställt till ett planförslag (detta
dokument med kartor) och en miljökonsekvensbeskrivning. Under planfasen finns två tillfällen via
samråd och granskning för allmänhet, organisationer,
kommuner och myndigheter med flera att lämna
synpunkter. Planfasen avslutas med att översiktsplanen
lyfts till kommunfullmäktige för antagande.
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De fem direktiven
1. Vårt varierande landskap
och våra unika naturområden ska bevaras och
utvecklas i samklang med
de areella näringarna.
2. Kommunens invånarantal
ska successivt öka.
3. Kommunen ska identifiera
och planera utvecklingsområden för bostäder och
verksamheter.
4. Kommunen ska utveckla
kommunikationer och
infrastruktur.
5. Vår kommun ska vara
en kommun för alla, med
särskilt fokus på barn och
unga.

PROCESS OCH LAGSTIFTNING
TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING
AV ÖVERSIKTSPLANEN
Att ta fram en översiktsplan, när det gått mer än 15
år sedan den förra antogs, är ett mycket omfattande
arbete. Sedan den förra har omvärlden och Tomelilla
förändrats, och dessutom har lagstiftningen ändrats
flera gånger.

LÄS MER
•

Plan- och bygglagen

•

Miljöbalken

Hädanefter ska kommunen istället arbeta med översiktsplanen kontinuerligt och ha en så kallad ”rullande
översiktsplanering”. Det innebär att både fördjupningar
och tematiska tillägg till översiktsplanen kan bli aktuella
framöver.
Under framtagandet av denna översiktsplan har det
inom förvaltningen skapats grupper som arbetar
med den översiktliga planeringen och de strategiska
frågorna. Dessa grupper avses att framöver ha kontinuerliga avstämningar för att se vad som har skett inom
respektive område, göra omvärldsanalyser och se om
Tomelilla håller den riktning som översiktsplanen pekar
ut. För att avstämningarna och uppföljningsarbetet
ska kunna r esultera i konkreta förslag med beslut på
åtgärder bör de ske i god tid före kommunens årliga
budgetberedning.

GÄLLANDE PLANDOKUMENT
I TOMELILLA

Denna översiktsplan ersätter tidigare antagen
översiktsplan, (Översiktsplan 2002, antagen av
kommunfullmäktige september 2002), samt tematiskt
tillägg till översiktsplan (vindbruksplanen antagen av
kommunfullmäktige juni 2011). Det innebär att alla
tidigare översiktsplanedokument upphör att gälla i
samband med att denna plan vinner laga kraft.

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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LÄNSSTYRELSENS GRANSKNINGSYTTRANDE
GRANSKNINGYTTRANDE

1(6)

2017-10-06

Dnr 401-20014-2017

Kontaktperson

Tomelilla kommun
kommun@tomelilla.se

Enheten för samhällsplanering
Hanne Romanus
010-22 41 352
skane@lansstyrelsen.se

Granskningsyttrande för ”Översiktsplan 2025 med utblick
mot 2040”, översiktsplan för Tomelilla kommun
Kommunens dnr: Ks 2011/457

Redogörelse för ärendet
Tomelilla kommun har översänt Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 (här hänvisad till som
ÖP2025), kommunövergripande översiktsplan för Tomelilla kommun, till Länsstyrelsen för
granskning enligt 3 kap. 7 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900, här hänvisad till som PBL).
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap.16 § PBL avge ett granskningsyttrande
över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
 Förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB)
 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5. kap MB inte följs,
 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde),
 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas tillsammans med
översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska detta anmärkas i
planen.

ÖP2025 i sammanfattning
Enligt planhandlingarna har fem direktiv styrt arbetet med ÖP2025 med inriktning mot
utveckling av landskap och natur, fler invånare, planering av bostäder och verksamheter,
utveckling av kommunikation och infrastruktur och fokus på barn och unga. ÖP2025 avser en
tidsperiod fram till 2025 med utblick mot 2040. I visionen mot 2040 har utbyggnaden
koncentrerats till centralorten och tätorterna, utökad kollektivtrafik med buss, tåg och
utbyggnad av Simrishamnsbanan samt en hög levnadskvalitet.
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Tomelilla kommun är en landsbygdskommun med spridd bebyggelse där ca 35% av
befolkningen är bosatt på landsbygden. 50% bor i centralorten Tomelilla och 15% i övriga
tätorter/byar. Det innebär bl.a. utmaningar för kommunen vad gäller samhällsservice och
infrastruktur. Den statistiska prognosen visar en ökning med ca 70 personer/år och det politiska
planeringsmålet är satt till 100 personer/år, dvs en ökning med ca 1000 personer fram till
2025.
Merparten av verksamheterna inom kommunen utgörs av mindre företag med en eller få
anställda och bostäder och verksamheter ligger ofta blandade. Många detaljplaner är relativt
gamla vilket innebär att förutsättningarna för den bebyggelse som föreslogs har ändrats och ny
kunskap har resulterat i att ÖP2055 i flera fall föreslår att gällande, inte genomförda
detaljplaner upphävs. Planberedskapen i flera orter är god och bortsett från centralorten
Tomelilla samt Smedstorp pekas inga nya bebyggelseområden ut. Inte heller föreslås ny
infrastruktur utanför befintliga orter.

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att ÖP2025 på ett tydligt sätt beskriver kommunens förutsättningar och
utmaningar. Länsstyrelsen ser också mycket positivt på att kommunens
bostadsförsörjningsprogram har använts som utgångspunkt för den föreslagna fysiska
bebyggelseutvecklingen. Bostadsbehovet har sedan på ett tydligt sätt vägts samman med
planberedskapen i gällande detaljplaner, med potentialen för fler bostäder genom förtätning
samt med konsekvenserna vad gäller planberedskapen när gällande detaljplaner upphävs.
Sammantaget är det ett fåtal nya bebyggelseområden som pekats ut. Det är också mycket
positivt att kommunen inom ramen för översiktsplanen ser över tidigare ställningstaganden vad
gäller utpekad mark- och vattenanvändning. Detaljplaner där det finns stora intressekonflikter
eller där föreslagen markanvändning inte längre bedöms vara lämplig utifrån dagens krav och
kunskap om platsens förutsättningar föreslås därför upphävas på flera platser.
Den brist som finns i handlingarna utgörs framförallt av att det saknas ställningstaganden,
vägledning och riktlinjer för hur intressekonflikter eller utmaningar ska hanteras vid kommande
prövningar vid en ändrad markanvändning. Bebyggelsestrategin för t.ex. landsbygden är allt för
svepande för att det ska gå att förutse på vilket sätt t.ex. frågor om översvämning,
kulturmiljöaspekter och hushållning med mark ska vägas mot den enskildes intresse av
byggande. Det är också oklart vad som avses med landsbygd med respektive utan starka konflikter
med allmänna intressen.
Länsstyrelsen saknar en markanvändningskarta som för hela kommunens yta redovisar
grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Det gäller både där
nuvarande markanvändning är tänkt att fortsätta och där en förändrad markanvändning är
föreslagen. Det är också oklart vilken markanvändning som bedöms lämplig för de områden där
kommunens avsikt är att gällande detaljplaner bör hävas.
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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Länsstyrelsen påminner om 3 kap. 4 § MB som anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentligt
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I detta sammanhang är det därför inte
enbart högvärdig jordbruksmark som avses. Bostadsbyggande generellt är ett allmänt intresse,
dock inte alltid ett väsentligt samhällsintresse. Länsstyrelsen anser att ÖP2025 inte ger
vägledning för hur byggnation ska ske på landsbygden så att kraven i miljöbalken följs såväl som
att uppfylla nationella och regionala mål avseende bl.a. hållbara transporter och
miljökvalitetsnormer för vatten. Länsstyrelsen menar att all prövning på jordbruksmark ska ske
restriktivt
Av planhandlingarna framgår att tidigare tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft
anses vara aktuell. Områden för vindkraft redovisas på markanvändningskartan. Länsstyrelsen
menar att det är olämpligt att låta äldre översiktsplanedokument gälla parallellt med nu
framtagen kommunövergripande översiktsplan. Tidigare ställningstaganden som kvarstår och
dess motivering bör istället infogas i ÖP2035. Om kommunen bedömer att äldre
översiktsplanedokument fortsatt gäller måste detta tydligt framgå både av planbeskrivningen och
kartmaterialet.
För ett flertal sakområden hänvisas till program, åtgärdsprogram och tematiska underlag.
Länsstyrelsen tar inte ställning till dessa underlagsmaterial utan granskar enbart planhandlingen
för ÖP2035 och där redovisade ställningstaganden, riktlinjer och vägledning. Länsstyrelsen tar
inte heller ställning till utpekade utredningsområden för vindkraft. Pågående markanvändning
förutsätts fortsätta i dessa områden till dess att nya markanspråk har miljökonsekvensbeskrivits.
I planhandlingarna hänskjuts flera frågor till kommande planerings- och detaljplaneskeden. Det
gäller t.ex. buller, markföroreningar, risker kopplade till miljöfarliga verksamheter och risker
intill leder för farligt gods. Länsstyrelsen konstaterar att dessa frågor därför kvarstår att bedöma
vid kommande prövningar.
Vidare finner Länsstyrelsen att handlingarna saknar uppgifter om skyddade arter och konstaterar
att för vissa platser är förekomsten av skyddade arter särskilt stor. I sammanhanget vill
Länsstyrelsen särskilt nämna föreslaget utbyggnadsområde nr 8 öster om Tomelilla tätort.
Artportalen anger inom området förekomst av vanlig padda och grönfläckig padda, lövgroda,
långbensgroda, samt både mindre och större vattensalamander. Utanför föreslaget
utbyggnadsområde, men inom spridningsavstånd, förekommer även lökgroda. Flera av arterna
har ett strikt skydd genom fridlysning i artskyddsförordningen. Utöver att området hyser ett
stort antal skyddade arter enligt artskyddsförordningen finns här också generellt skyddade
biotopskyddsområden, som småvatten och våtmarker, vilka utgör livsmiljöer för flertalet av de
skyddade groddjuren. Länsstyrelsen bedömning är att de skyddade groddjuren och deras
skyddade livsmiljöer riskerar att påverkas negativt av en exploatering i området. En utbyggnad
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inom aktuellt område i enlighet med ÖP2025 riskerar därför att inte vara förenlig utifrån
gällande lagstiftning.
Konsekvens- och miljökonsekvensbeskrivning

Av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska den betydande miljöpåverkan som planens
genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivas och bedömas. Länsstyrelsen konstaterar
att bedömningen görs för mer generella ambitioner och mål och inte för den föreslagna markoch vattenanvändning som pekas ut i ÖP2025. Den del av planhandlingarna som redovisar en
samlad miljö-, social och ekonomisk är mycket översiktlig. Slutsatserna kan också ifrågasättas.
T.ex. anges att åtgärder som föreslås i VA-planen är positiva för att uppnå ett flertal mål.
Länsstyrelsen konstaterar att en VA-plan inte har tagits fram och några åtgärder har därför inte
kunnat anges i ÖP2025 för att motverka negativ miljöpåverkan.
Sammantaget går det inte av planhandlingarna att få tydlig överblick för vilka konsekvenser
genomförandet av ÖP2025 kan få eller den betydande miljöpåverkan som behöver hanteras med
åtgärder. Länsstyrelsen bedömer att redovisningen av miljökonsekvenserna inte uppfyller
lagkraven i 6 kap. MB.

Länsstyrelsens synpunkter
Riksintressen

Planering i eller i anslutning till ett riksintresse måste ske med utgångspunkt i de värden som
riksintresset representerar. Riksintressena och deras värdebeskrivning anger förutsättningarna
för vad som är möjligt att göra på platsen. Översiktsplanen ska ge översiktlig vägledning för
efterkommande beslut och tillståndsprövning och ange hur riksintressena ska tillgodoses, dvs
hur den mark- och vattenanvändning som föreslås kan genomföras utan påtaglig skada på
riksintresset värden som kan finnas på en specifik, geografisk plats.
Länsstyrelsen konstaterar att de värden som utgör riskintresseanspråk och konsekvenserna av
ÖP2025 inte redovisas för respektive riksintresse. Översiktsplanen ger därför ingen vägledning
vad gäller behov av åtgärder eller anpassningar vid kommande prövningar för att minska
eventuellt negativ påverkan eller för att inte en påtaglig skada ska uppstå på ett riksintresse.
Länsstyrelsen ser att det framförallt är vid kommande prövningar på landsbygden, där det redan
idag finns en efterfrågan på nybyggnation, som bristen på vägledning kan innebära att
riksintressen inte tillgodoses.

Riksintresse för kulturmiljövården (3 kap. 6§ MB)
Utbyggnadsområde 26 i Smedstorp ligger inom riksintresse för kulturmiljövården L:K 12
Smedstorp. Det framgår inte hur riksintresset, som är kopplat till järnvägssamhälle med
tidstypisk bebyggelse från sekelskiftet, kan komma att påverkas av föreslagen bostadsutbyggnad.
Områdets kulturhistoriska värden har fått en fördjupad beskrivning i det regionala
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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kulturmiljöprogrammet som kommunen bör förhålla sig till och som kan ligga till grund för
riktlinjer och vägledning.

Riksintresse för kommunikation (3 kap. 8 MB)
Det saknas redovisning och bedömning vad gäller påverkan på riksintressena för
utbyggnadsområde 8 och 10 i Tomelilla/Tryde som ligger i direkt anslutning till utpekade
riksintressen. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. För riksintresse för
kommunikation är särskilt funktionerna utpekade.
Beslut om lokaliseringsalternativ för Simrishamnsbanan, delen Malmö-Tomelilla togs 2015-0302. Samtidigt togs beslut om att avbryta planläggningen. Dessa beslut har legat till grund för
justering av framtida riksintresse för järnväg Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan finns inte
med Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 (RTI) som namngivet projekt som
avses genomföras under RTIs planperiod. Det finns inte heller med i förslag till ny RTI för
perioden 2018-2029. Länsstyrelsen menar att utpekade framtida riksintressen inte utgör
riksintressen i den mening som avses av 3 kap. 8 MB, men utpekande av framtida riksintresse
ger en indikation om att det finns anspråk på ett område och detta bör kommunen ta hänsyn till
vid upprättande av ÖP. Länsstyrelsen anser med bakgrund av detta att ÖP2025 har redovisat
framtida riksintresse på ett tillräckligt sätt.

Riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9§ MB)
Riksintresse för totalförsvarets militära del redovisas i text, men bör även tydliggöras i kartorna.
Det gäller framförallt område av behov av hinderfrihet och influensområden från närliggande
skjutfält så att deras utbredning framgår i kartmaterialet.
Risk för översvämning

Länsstyrelsen anser att för ÖP 2025 på ett tydligt sätt redovisar områden med risk för
översvämning. Det är mycket positivt att detaljplaner som möjliggöra bebyggelse inom
riskområden för bl.a. översvämning föreslås hävas eller ändras. Vilken markanvändning som är
lämplig inom dessa områden framgår inte. Planhandlingarna nämner samtidigt att t.ex.
dikningsföretagens båtnadsområden utgör potentiella områden för nya flödesreglerande
våtmarker och översvämningsytor. Detta hade kunnat vidareutvecklas och lämpliga ytor för
sådana åtgärder pekats ut på markanvändningskartan.
Länsstyrelsens bedömning är att frågan om risk för översvämning kvarstår att pröva vid
kommande planläggning och prövningar.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

ÖP2025 saknar redovisning av statusen avseende MKN för de vattenförekomster som finns
inom kommunen och hur genomförandet av ÖP2025 inte försämrar statusen eller hur den
bidrar till att följa MKN för vatten. Det framgår av planhandlingarna att avloppsreningsverket i
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Brösarp behöver kapacitetsutredas och att det är oklart om reningsverket klarar tillskottet av de
bostäder som föreslås. Detta kan t.ex. få betydelse för möjligheten att innehålla MKN.
Av planhandlingarna framgår att kommunens vattenförsörjning är baserad på grundvattenuttag
från en mängd olika små och stora vattenanläggningar. En kommunal vatten- och
avloppsförsörjningsplan är under framtagande för att bl.a. ge en samlad bild av den problematik
och de möjligheter som kommunen har inom området. Det innebär att det kan finnas åtgärder
och behov av riktlinjer som inte är identifierade än som bör arbetas in i översiktsplanen vid en
kommande översyn.
Länsstyrelsen menar att det inte går att bedöma om ÖP2035 kan antas bidra till att en
miljökvalitetsnorm inte kan följas eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras. MKN för
vatten behöver särskilt beaktas vid hantering av dagvatten i områden utanför för
verksamhetsområde för dagvatten. Länsstyrelsens bedömning är att frågan om MKN för vatten
innehålls kvarstår att pröva vid kommande planläggning och prövningar.
Strandskydd

Kommunen föreslår att befintlig detaljplan upphävs i Spjutstorp, vid Trydeån. Kommunen
bör beakta inträde av strandskydd enligt 7 kap. 18 g § MB.

Beslutande
Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin. I den slutliga handläggningen har
enhetschef Kajsa Palo deltagit. Planhandläggare Hanne Romanus har varit föredragande.
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.
Ola Melin
Hanne Romanus

ENIGHET MED LÄNSSTYRELSEN

Efter genomförda kompletteringar och förtydliganden där granskningshandlingen inte var tillräckligt tydlig
och beskrivande bedömer kommunen att det inte finns några områden där kommun och länsstyrelsen har
olika uppfattningar om föreslagen markanvändning.
Det finns dock flera frågeställningar, utredningar och ytterligare bedömningar som behöver göras. Vilket
sker genom och i samband med olika processer t.ex., bygglov, detaljplaneläggning, tillståndsprövning för
verksamheter, upprättande av VA-plan osv. Beroende på resultatet kan det komma att påverka t.ex.
exploateringsgrad, utformning, placering osv.
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Tiden står inte stilla, varken i Tomelilla kommun eller
på någon annan plats. Allt hänger samman som ett
flätat nätverk där olika parter håller i varsin tråd.
Översiktsplanen är ett av de dokument som ska visa
hur sambanden ser ut. Vad kommunen, dess invånare,
föreningslivet och näringslivet vill, samt hur vi ska
agera gemensamt för att nå dit. Sedan förra översiktsplanen har det gått mer än femton år och under den
tiden har både kommunen och omvärlden förändrats.
Teknik, lagstiftning, transporter och människors
beteende och vanor är några av de saker som förändrats. Även kommunikationen och relationen mellan
invånare, näringsliv, kommunförvaltning och andra
myndigheter har förändrats. Vi påverkas hela tiden
allt snabbare av samhällsförändringar och händelser i
omvärlden.

DIREKTIV FÖR ÖVERSIKTSPLAN

Fem direktiv har styrt arbetet med översiktsplanen (se
rutan till höger). Översiktsplanen avser en tidsperiod
fram till 2025 med utblick mot 2040. Under den tiden
fortsätter samhället att förändras. Med f örändringarna
kommer ett antal olika utmaningar som behöver
beaktas i fortsatt arbete.

TOMELILLA KOMMUN I
FRAMTIDEN -UTBLICK MOT 2040

Året är 2040: Närheten till kollektivtrafik och samhällsservice underlättar och gör vardagslivet tidseffektivt
och lockar därmed nya invånare till Tomelilla kommun.
Befolkningen har ökat. Den största ökningen har skett
i åldersgruppen 19–64 år och utbyggnaden av bostäder
är koncentrerad till centralorten och tätorterna. Detta
har medfört att kollektivtrafiken har utökats med både
fler bussar och tåg samt en utbyggnad av Simrishamnsbanan. Att pendla till arbete och studier har blivit
hållbart, enkelt och snabbt.

De fem direktiven
1. Vårt varierande landskap
och våra unika naturområden ska bevaras och
utvecklas i samklang med
de areella näringarna.
2. Kommunens invånarantal
ska successivt öka.
3. Kommunen ska identifiera
och planera utvecklingsområden för bostäder och
verksamheter.
4. Kommunen ska utveckla
kommunikationer och
infrastruktur.
5. Vår kommun ska vara
en kommun för alla, med
särskilt fokus på barn och
unga.

Med tillgång till handel, fritidsaktiviteter, kulturen och
naturen in på knuten kan man uppnå en tidseffektiv
vardag med livskvalitet.
Landsbygden och dess areella näringar försörjer både
stad och land med goda råvaror, öppna landskap och
en besöksnäring i samklang med naturen.
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TOMELILLAS UTMANINGAR

• Varumärke och Identitet: Vem/Vad är Tomelilla?
• Planering: Styr vi utvecklingen genom planering?
• Landsbygd och byar: Hur skapar och bibehåller
vi en levande landsbygd och byar?
• Bebyggelse och byggnation: Var sker 
byggnationen? H
 ur får vi igång flyttkedjorna och 		
bostadsbyggandet?
• Befolkning: Vad behövs för att befolkningen
ska öka?
• Infrastruktur: Vad gör vi för att behålla
befintlig infrastruktur samtidigt som den förbättras
och utökas?
• Omvärld: Hur och vad i omvärlden påverkar
Tomelilla kommun och hur hanteras detta?

• IT-infrastruktur: En stor utmaning för 			
	landsbygden och näringslivet.

Varumärke och identitet
En plats identitet är i hög grad kopplad till dess historia,
men också till nutiden och hur väl man lyckats utveckla
eller sudda ut det historiska arvet, på gott och på ont.
Tomelilla var en by som på 75 år växte till en köping
under industrialiseringen. Både i tätorten och på
landsbygden var de största verksamheterna knutna till
jordbruket och bestod främst av slakteri, mejeri, vattenoch väderkvarnar samt jästfabrik. De goda järnvägskommunikationerna hade stor påverkan och Tomelilla
blev en järnvägsknut där handeln blomstrade.
Även idag är Tomelilla en handelsplats med kunder från
ett stort omland. Ett av kommunens största besöksmål
är ett varuhus vid den gamla järnvägsknuten. Dock
finns inte tidigare identitetsskapande verksamheter
kvar och inte heller de byggnader där verksamheterna
bedrevs. Tre av de tidigare järnvägsspåren är inte
heller kvar. Nya verksamheter håller på att etableras
och vissa av dessa har en nära koppling till jordbruket.
Förändringen som håller på att ske och har skett de
senaste decennierna gör att kommunens identitet är i
förändring.
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Planering
Även om kommuner har så kallat planmonopol så är
det svårt för en liten kommun att styra s amhällets utveckling genom planering. Det är istället ofta s amhällets
utveckling och vilja som initierar ny planering.
Kommunens planering ska skapa förutsättningar och
möjligheter för en positiv samhällsutveckling på både
kort och lång sikt. Det medför att översiktsplanen
måste vara på en övergripande strategisk nivå. Om den
är alltför detaljerad riskerar den att bli inaktuell i ett
tidigt skede av planperioden. Samtidigt är det viktigt
att kommunens vilja och intentioner blir tydliga i
översiktsplanen.

Landsbygd och byar
Tomelilla kommun är en landsbygdskommun med
väldigt spridd bebyggelse, som till viss del består av
avstyckade gårdar. Ungefär 35 % av befolkningen bor
på landsbygden, 15 % i tätorterna/byarna och 50 % i
centralorten.
Det innebär utmaningar för samhället och kommunen
vad gäller samhällsservice och infrastruktur.
Befolkningen fördelar sig på en centralort, nio tätorter
och småorter, ett antal byar och en stor landsbygd. De
flesta byarna och tätorterna har mer än bara bostadsbebyggelse. Det finns också verksamheter av olika slag
i varierande omfattning. Merparten är mindre företag
med någon eller några anställda. Verksamheterna är
blandade med bostäderna och ibland placerade i
samma byggnader. Det innebär att det finns liv och
rörelse i byarna och tätorterna hela dagarna, och ibland
även kvällstid. Att värna om dessa verksamheter och
skapa möjligheter för dem att växa och förändras är
viktigt för levande byar och tätorter.

Bebyggelse och byggnation
Två stora utmaningar styr byggandet i kommunen:
Den första är att ganska många detaljplaner är relativt
gamla. De flesta detaljplaner (tidigare stadsplaner)
för tätorterna är från första delen av 1980-talet. Det
innebär att de är upprättade med 1947 års lagstiftning
och är baserade på hur planeringen för tätorterna var
vid den tidpunkten. Sedan dess har mycket hänt, både i
samhället, i omgivningen och lagstiftningen. Att man
på 1980-talet planerade för ytterligare cirka 70 bostadshus i en tätort som Onslunda, där det på den tiden
fanns flera mataffärer och mer än 100 arbetstillfällen,
var inget konstigt. 
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Bortsett från i centralorten Tomelilla och i tätorterna
Brösarp och Smedstorp planeras det idag inte n
 ågra
större bostadsområden, utöver de områden som i
dagsläget omfattas av detaljplaner för byggande.
Om ett bostadshus ska uppföras på mark som
saknar detaljplan är det oftast möjligt att pröva direkt
med bygglov utan detaljplan. Det innebär att de stora
ytor som ligger detaljplanelagda för bostäder i vissa
tätorter där efterfrågan på samlat byggande inte finns
kan hindra andra verksamheter som behövs för att hålla
tätorterna levande istället för att bidra till nybyggnation.
Den andra stora utmaningen är själva byggnationen.
Det har i stort sett endast byggts friliggande villor de
senaste 20 åren, med vissa undantag för byggnation
i centralorten. Det är endast de senaste fem åren det
byggts hyreslägenheter. Utmaningen är att få byggherrar att bygga, då byggkostnaderna medför att hyresnivåerna i nyproduktion blir väsentligt högre än vad
hyrorna är i övriga bostadsbeståndet.

Befolkning
Ett av de politiska direktiven för översiktsplanen är
att invånarantalet successivt ska öka. Befolkningsprognosen säger att invånarna kommer att öka med
cirka 700 personer fram till 2025, men kommunen
planerar för 1050 personer till 2025. Det innebär att
invånarantalet är en fråga som behöver arbetas med
kontinuerligt. Utöver vanliga in- och utflyttningar
påverkas även invånarantalet av flyktingfrågan som
stod högt på agendan år 2015 och 2016. Hur mycket
flyktingströmmarna påverkar över längre tidsperspektiv
är omöjligt att säga. En beredskap för att befolkningen
kan öka snabbare än beräknat behövs och behovet av
snabb integration i samhället är stort.
En stor utmaning är de socioekonomiska frågorna
och folkhälsan. Jämfört med både länet och riket
är utbildningsnivån i Tomelilla kommun lägre och
ohälsotalet högre.

Infrastruktur
För att säkra en hållbar utveckling och ett fossilfritt
samhälle behövs det en kollektivtrafik som kan möta
en ökad efterfrågan. En ökad efterfrågan ställer högre
krav på punktlighet och tillgänglighet till hållplatser,
antalet avgångar och service såsom pendlarparkering
samt gång- och cykelvägar. För att kunna erbjuda en
kollektivtrafik som möter resenärernas krav behöver
underhållet på järnvägen förbättras och hållplatserna för
34

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling

UTMANINGAR OCH OMVÄRLD
bussresenärer vara tillgängliga både avseende placering
och utformning. Ett tillförlitligt kollektivtrafiksystem
ökar möjligheten att bo i kommunen och arbeta på
annan ort och vice versa.
Att kunna erbjuda god tillgång till säkra och trygga
gång- och cykelvägar för resenärer och turister i
området är även det en av utmaningarna för Tomelilla
kommun. En ökad tillgång till gång- och cykelvägar
och bättre förutsättningar för fotgängare och c yklister
kan ge en bättre folkhälsa och en bättre miljö.
Behoven av utbyggnad är betydande och resurserna är
begränsade.
Simrishamnsbanan är en järnvägssatsning för att öka
tillgängligheten med tåg till och från Malmö/Lund
via Sjöbo. Simrishamnsbanan är av riksintresse för
framtida järnväg. Detta kan leda till en b
 egränsning
av bostadsbebyggelse i de områden som idag är
kollektivtrafiknära.
Omvärld
Tomelilla kommun är beroende av andra kommuner
i både Skåne och Sverige i övrigt, samt till viss del av
Köpenhamnsregionen, för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsmarknad och kompetensförsörja tjänster inom
näringsliv och kommun. Kommunikationerna främst
med kollektivtrafik är viktiga för att kunna behålla
arbetskraft som pendlar till och från kommunen.
FN Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling
Agenda 2030 antogs den 25 september 2015 av FN:s
generalförsamling. Det är en handlingsplan som
medlemsländerna i FN förbundit sig att förverkliga
senast år 2030. Planen ska leda världen mot en hållbar
och rättvis framtid. Enligt den svenska regeringens
delegation för genomförandet av Agenda 2030 pekas
kommunerna ut som en av de viktigaste aktörerna för
genomförandet.
Planen innehåller 17 globala mål och 169 delmål som
beskriver vad som krävs för att uppnå en socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen
är integrerade, odelbara och balanserar tre dimen
sionerna av hållbar utveckling. Agenda 2030 uppfylls
först när arbetet med de olika målen samverkar.
Tomelilla kommun arbetar för en hållbar utveckling,
där fysisk planering ska skapa trygga och hälso
främjande livsmiljöer med hållbara strukturer.
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Europeiska Unionen – EU
EU påverkar arbetet i kommunen. Påverkan kan handla
om EU-lagstiftning som ska följas eller gemensamma
mål såsom exempelvis sysselsättning eller utbildning.
EU:s Tillväxtstrategi ska hjälpa till att uppnå hög
sysselsättning, god produktivitet och social sammanhållning. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning,
energi och klimat.
De fem mål som EU ska ha uppnått till 2020:
1. Sysselsättning
75 % av 20–64-åringarna ska arbeta.
2. Forskning och utveckling (FoU)
samt innovation
3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU.
3. Klimat och energi
• Utsläpp av växthusgaser ska vara 20 %
lägre än 1990 (eller till och med 30 %,
om förhållandena är gynnsamma).
• 20 % av energin ska komma från
förnybara energikällor.
• Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 %.
4. Utbildning
• Andelen elever utan gymnasiebetyg ska
vara lägre än 10 %.
• Minst 40 % av 30–34-åringarna ska ha
högre utbildning.
5. Fattigdom och social utestängning
Antalet människor som lever eller riskerar
att leva i fattigdom och social utestängning
ska ha minskat med minst 20 miljoner.
Sverige
Förutom EU:s mål till 2020 har Sverige utformat
nationella mål, som även Tomelilla kommun i sin
planering ska förhålla sig till och ta hänsyn till i sin
verksamhet. Målen är att:
• Eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till
väl över 80 % för kvinnor och män i åldrarna 20–64
till år 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med
en svag förankring på arbetsmarknaden, som 		
till exempel unga och utrikesfödda, samt genom 		
att motverka att personer går utan arbete längre 		
	perioder. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan 		
		kvinnor och män ska minska genom en ökning av 		
kvinnors sysselsättningsgrad.
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• Öka den sociala delaktigheten genom att minska 		
andelen som är utanför arbetsmarknaden (utom 		
heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtids		
sjukskrivna till väl under 14 % år 2020.
• Andelen 18- till 24-åringar som inte avslutat
gymnasiestudier och som inte studerar ska vara
mindre än 7 % år 2020, samt att andelen 30- till
34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial
utbildning ska uppgå till 45–50 % år 2020.
• De offentliga och privata investeringarna i
Forskning och utveckling (FoU) ska uppgå till
ungefär 4 % av BNP år 2020.
Sverige har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17 % år 2020 jämfört med 2005. Sveriges
nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 %
lägre år 2020 än utsläppen 1990. Målet gäller för de
verksamheter som inte omfattas av systemet för handel
med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS).
Sverige har också åtagit sig att andelen förnybar energi
ska öka till 49 % år 2020. Det nationella målet är satt till
minst 50 % av den totala energianvändningen 2020.
Riksdagen har dessutom beslutat om ett mål för
energieffektivitet, uttryckt som en minskad energiintensitet med 20 % till 2020 jämfört med 2008.
Mellankommunala frågor
Tomelilla gränsar till Kristianstad, Hörby, Sjöbo, Ystad
och Simrishamns kommuner. Viktiga mellankommunala frågor för Tomelilla kommun är bland
annat infrastruktur (till exempel dricksvattenförsörjning)
och kommunikationer, framförallt transport- och
pendlingsfrågor. Tillgång till arbetsmarknaden i våra
grannkommuner samt rekreation och lokalisering av
bostäder har betydelse.
Samverkan och dialog med grannkommunerna är viktig
för att uppnå gemensamma ställningstagande inom
identifierade områden ovan.
”Det öppna Skåne 2030” är den regionala utvecklingsstrategin för region Skåne, som ska skapa en bred
samsyn och en gemensam målbild för Skåne.
Nuläget har analyserats och utmaningar har identifierats
och accepterats av Skånes kommuner i samband med
utarbetningen av dokumentet.
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För att uppnå målbilden har fem prioriterade ställningstaganden tagits fram. För varje ställningstagande finns
även ett antal delstrategier samt några mål:
• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
• Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
• Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
• Skåne ska vara globalt attraktivt
Tillväxtmotorer och regionala kärnor
Malmö, Lund och Helsingborg har en stor betydelse
för Skånes utveckling. Städerna har större befolkningsoch sysselsättningstillväxt än Skåne i genomsnitt. Detta
ger tillväxtkraft till hela regionen.
I Skåne finns cirka 250 tätorter och sju av dessa är
utpekade som regionala kärnor; Malmö, Lund, 
Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad
och Ystad.
Ystad som regional kärna
Ett prioriterat ställningstagande är att Skåne ska ta till
vara på sin flerkärniga ortsstruktur.
Vikten av att dra strategisk nytta av flerkärnigheten i
Skåne och stärka de regionala kärnorna utgör därför en
central roll i den regionala utvecklingsstrategin. För att
få kraft i den regionala utvecklingen behöver regionens
åtta regionala kärnor vara drivande i processen.
Ystad har i detta sammanhang ett ansvar att verka som
en stark kärna i sydöstra Skåne och fungera som ett
draglok genom att utgå från sitt geografiska läge och
sin funktion för omlandet.
Projektet är delvis finansierat av Tillväxtverket och
syftar till att stärka samverkan i sydöstra Skåne. Kommunerna i sydöstra Skåne behöver tillsammans arbeta
för att stärka Ystads roll, tillgängligheten mellan varandra samt kopplingarna till tillväxtmotorerna Skåne.
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Målbild
Ystad som regional kärna:
Vi använder varandras tillgångar
som en gemensam resurs och
skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela
Skåne.

UTMANINGAR OCH OMVÄRLD
Projektet ska resultera i en gemensam målbild och förankrad strategi för hur arbetet med Ystad som regional
kärna ska utvecklas. Projektet arbetar för att:
• Öka deltagarnas kompetens för att arbeta långsiktigt
med Ystad som regional kärna
• Identifiera vad Ystads roll som regional kärna
innebär och vilket behov av insatser det medför
• Stärka förutsättningarna för, och samspelet mellan,
näringsliv, turism, arbetsmarknad, bostadsmarknad
och infrastruktur
En stor utmaning är att med en gemensam röst verka
för att förbättra robustheten i infrastrukturen.
Systemet måste vara säkert och tillitsfullt för att kunna
locka arbetskraft från andra delar av Skåne.
Möjligheten för våra invånare att bo och pendla till och
från andra delar i Skåne har stor betydelse för befolkningstillväxt och arbetsmarknadsförstärkning.
SÖSK – Sydöstra Skånes Samarbetskommitté
Sydöstra Skånes Samarbetskommitté är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystad. SÖSKs roll är att vara samordnande, rådgivande och rekommenderande.
SÖSKs mål
• Skapa samsyn
• Tala med gemensam röst
• Arbeta strategiskt och drivande med 			
infrastrukturfrågor
• Främja projektutveckling via EU:s fonder och 		
program som en del av förvaltningarnas ordinarie 		
verksamhetsutveckling
En verksamhetsplan för SÖSK är fastställd. Fokus
för det gemensamma arbetet inom sydöstra Skåne är
att utveckla en tillgänglig region som attraherar såväl
boende som företag och besökare.
För att lyckas med detta arbetar SÖSK med följande
fyra prioriterade arbetsområden:
1. Infrastruktur
2. Ystad som regional kärna
3. Destinationsutveckling
4. EU kompetenslyft
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IT- infrastruktur

Digitalisering av Tomelilla kommun
Tomelilla kommun liksom övriga samhället står inför
utmaningar där de digitala alternativen kommer att
spela stor roll. Det krävs en ökad medvetenhet om hur
digitala produkter och tjänster kan gynna bättre miljö,
lika möjligheter och ickediskriminering samt jämställdhet. På lång sikt kommer även digitaliseringen att skapa
ekonomiska fördelar och underlätta det dagliga arbetet
ytterligare.
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OCH LIVSMILJÖ
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Det är viktigt att vårt samhälle främjar en livsmiljö med
god tillgänglighet för samtliga medborgare. Människors
välbefinnande är starkt påverkat av möjligheten att
inkluderas i samhället och påverka dess f ortsatta
utveckling.
En välmående befolkning är en viktig förutsättning för
utvecklingen av ett starkt näringsliv och samhälle.
Kommunen bör främja en tillgänglig och inkluderande
miljö, en god folkhälsa och ett blomstrande näringsliv.

VISION

Tomelilla – här skapar vi förutsättningar för hög
livskvalitet och njuter av Österlen!
Ambitionen är att visionen ska kunna omsättas i
vardagen och konkretiseras i olika verksamheter.
I arbetet med att utveckla och föra samhället framåt
ska visionen fungera som ledstjärna.

IDENTITET OCH VARUMÄRKE
Platsens identitet –
bilden av Tomelilla kommun

Identiteten för en plats är inte konkret och man kan
diskutera om en plats över huvud taget kan ha en
identitet. Det är människor som finns på eller besöker
platsen som bär dess identitet, genom de bilder de har
av den.
Bilden kan påverkas av en lång rad olika faktorer.
Platsens historiska arv, eller avsaknaden av ett sådant,
liksom människors upplevelser av och erfarenheter från
att vistas på platsen påverkar i hög grad deras bild av
den. Men en person behöver inte ens ha varit på platsen
för att bilda sig en uppfattning om den. Berättelser,
rykten och nyhetsrapporteringar bidrar också till
skapandet av människors bilder av en plats.
Genom att på olika sätt bidra till människors uppfattning om en plats fungerar invånare och besökare,
medvetet eller omedvetet, som ambassadörer för den.
Ambassadörerna kan påverka bilden av en plats positivt
eller negativt genom att förstärka eller förändra bilden.
Även om en enskild individ bär på en negativ bild av
en plats, betyder det inte att verkligheten på platsen är
dålig.
Eftersom människors bilder av en plats kan se
mycket olika ut och inte alltid stämmer överens med
verkligheten, brukar man tala om tre olika bilder, enligt
rutan till höger.
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Tre olika bilder
1. Den verkliga bilden –
hur livet och verkligheten
egentligen är på platsen.
2. Den förmedlade bilden –
den eller de bilder som
förmedlas eller berättas
om platsen.
3. Den uppfattade bilden –
den bild som mottagarna
uppfattar, alltså vad
omvärlden tror och tycker.

MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
Varumärkesstrategi
En varumärkesstrategi är tänkt att förtydliga identitet
och styrkor. Syftet är att kunna lyfta upp en e nhetlig
bild av kommunen. För att kunna förmedla en
gynnsam bild och därigenom stärka platsens attraktiv
itet måste medborgarna ha en positiv bild att förmedla.
Identiteten och invånarnas inställning spelar en viktig
roll i utvecklingen och tillväxten av kommunen. En
plats attraktivitet är ett mått på människors intresse
att flytta till, turista på samt etablera och investera i
företag på platsen. Strategin ska prioritera målgrupper
och budskap som stärker bilden av Tomelilla kommun.
Styrkeområden ska fastställas och för kommunens
del finns ett flertal, bland annat mat, natur och kultur.
Dessa ska ses ur det breda perspektivet. Exempelvis
innefattar mat flera kategorier, såsom jordbruk,
förädling, försäljning, upplevelser samt restauranger.

Tomelilla på Österlen
Österlen är ett välkänt och positivt laddat begrepp.
Ett begrepp som förknippas med sommar, sol och
semester, men som inte har en lika stark bild som en
plats där man lever, arbetar och har god tillgång till
service hela året.
För att stärka den förmedlade bilden av Tomelilla
kommun är det viktigt att framhäva kopplingen till
varumärket Österlen och lyfta fram det som är unikt.

FOLKHÄLSA

En god folkhälsa innebär att så många medborgare
som möjligt har en bra hälsa, både fysiskt och psykiskt.
En god folkhälsa i alla samhällsgrupper är viktigt för
att uppnå ett jämställt samhälle med lika förutsättningar
för alla individer.
Ett folkhälsoperspektiv handlar om att befolkningens
allmänna hälsotillstånd kopplas samman med hur
samhället utvecklas socialt, kulturellt, fysiskt, psykiskt
och ekonomiskt. Därför är folkhälsan ett gemensamt
ansvar för hela samhället.
Såväl nationellt som globalt sker en positiv hälso
utveckling. Trots denna utveckling ökar klyftorna i
det svenska samhället, vilket understryker behovet av
kontinuerligt arbete för en bättre folkhälsa. Detta gäller
inte minst för Tomelilla, som är en socioekonomiskt
svag kommun, vilket också speglas av hälsotillståndet.
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Tomelilla kommun har ansvar för att förbättra folkhälsan i så stor utsträckning det är möjligt. Arbetet för
en bättre folkhälsa är viktigt för att bygga ett socialt
hållbart samhälle.

Nationella folkhälsomålet

Nationella folkhälsomålets 11 målområden:
1. Delaktighet och
inflytande i samhället

Ett övergripande nationellt mål för folkhälsan är
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen.

2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar

För arbetet med folkhälsomålet har 11 m
 ålområden
formulerats. I översiktsplanen ligger fokus på de
sex områden som är möjliga att påverka genom
översiktsplanen.

4. Hälsa i arbetslivet

Målområde 1 – Delaktighet och inflytande i
samhället
Att människor kan vara delaktiga i och ha möjlighet
att påverka sin omgivning och sitt samhälle är viktigt
för folkhälsan. Socialt och kulturellt deltagande och tillit
till andra människor samt till samhällets institutioner är
faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande. Alla människor ska ges möjlighet till
delaktighet och inflytande på lika villkor.
Målområde 2 – Ekonomiska och sociala
förutsättningar
Människors ekonomiska och sociala förutsättningar har
stor betydelse för folkhälsan. Det finns ett samband
mellan en god folkhälsa och ett samhälle som kännetecknas av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor, jämställdhet samt rättvisa. Social otrygghet och ekonomisk stress kan ge upphov till ohälsa som
ofta leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
Målområde 3 – Barn och ungas uppväxtvillkor
Till skillnad från övriga målområden behandlar målområde 3 en specifik grupp i befolkningen, barn och
ungdomar. Förhållanden under barndomen har stor
betydelse för hälsan under hela livet. Genom tidiga
åtgärder som inverkar positivt på familj och skola kan
barns och ungdomars hälsa främjas och skillnader i
uppväxtvillkor minskas.
Målområde 5 – Miljöer och produkter
Berör hela den fysiska miljön. Luft-, mark- och vattenföroreningar påverkar vår hälsa. Bullriga miljöer kan
leda till bland annat ohälsa genom sömnproblem, eller
skada oss fysiskt genom hörselskador.
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3. Barn och ungas uppväxtvillkor
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälsooch sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika,
doping och spel

MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
Målområde 9 – Fysisk aktivitet
Forskning tyder på att fysisk aktivitet leder till välbefinnande, är hälsofrämjande samt har en sjukdomsförebyggande effekt. Fysisk aktivitet är viktigt för den
enskilda individen och ökad fysisk aktivitet bland
befolkningen är även samhällsekonomiskt lönsamt.
Dock har den totala mängden regelbunden fysisk
aktivitet minskat i befolkningen även om fler vuxna
har blivit mer fysiskt aktiva på fritiden.
Målområde 10 – Matvanor och livsmedel
Goda matvanor och säkra livsmedel är en förutsättning
för en god hälsoutveckling hos befolkningen. Goda
matvanor och säkra livsmedel ska därför utgöra ett
särskilt målområde.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet är viktigt för att förebygga vår tids
välfärdssjukdomar såsom högt blodtryck och fetma
som kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
Den fysiska aktiviteten främjar människors hälsa
och välbefinnande och kan vara mycket mer än bara
organiserad träning och motion. Det är även aktiviteter
i vardagen som att promenera eller cykla. Om man i
samhällsplaneringen ger människor förutsättningar att
utföra vardagliga fysiska aktiviteter i sin närmiljö kan
man öka välbefinnandet och folkhälsan.
Ökad fysisk aktivitet gynnar inte bara människors
hälsa utan bidrar även till andra viktiga kommunala
mål såsom hållbara transporter, tillgänglighet, hållbar
utveckling och integration.
Statens folkhälsoinstitut har tagit fram en manual för
”aktivt liv i byggda miljöer”. Manualen bygger på tre
dimensioner; närhet, tillgänglighet och användbarhet.
• Närhet – det faktiska geografiska avståndet
till målpunkter såsom parker, lekplatser och busshållplatser är en viktig faktor för att främja ett
aktivt liv
• Tillgänglighet – Hur lätt och tryggt det är att
nå en målpunkt
• Användbarhet – Funktionaliteten, kvaliteten,
skicket och skötsel av målpunkten
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Skapa förutsättning för ökad fysisk aktivitet
Vid planering av bebyggd miljö och fysisk aktivitet bör
närhet, tillgänglighet och användbarhet vara vägledande.
Att skapa förutsättning för ökad fysisk aktivitet kan
exempelvis vara att:
• Främja folkhälsan och en hållbar utveckling
• Stärka sociala relationer
• Främja turismen
• Motverka geografisk segregation
• Öka tillgängligheten för alla
• Bidra till en mer sammanhållen byggd miljö
Tätortsnära rekreation
Det finns ingen officiell definition av tätortsnära
rekreation. Avgränsningar görs bland annat från
tätorters folkmängd, avstånd eller användning. Tomelilla
kommun följer samma principer i bedömningen för
vad som räknas som tätortsnära. Ett sådant område
kan ha värden av ett eller flera olika slag, som till
exempel sociala, biologiska, kulturella eller pedagogiska.
Att ha tillgång till tätortsnära rekreationsområden i
vardagen påverkar folkhälsan positivt. Tillgången och
tillgängligheten påverkar individers beteende och ökar
användandet.
Barn och ungdomar
Tomelilla ska vara en kommun för alla med särskilt
fokus på barn och unga. Det innebär bland annat att ta
hänsyn vid utformning av samt arbeta med miljöer där
barn och unga vistas, till exempel bostadsområden och
lekmiljöer. Barnperspektivet ska vägas in i den fysiska
planeringen och trafikplaneringen ska ta hänsyn till barn
och unga så att de tryggt ska kunna röra sig i trafiken.
Arbetet med barn och ungdomar i Tomelilla grundar
sig i FNs barnkonvention och dess fyra grundprinciper,
Sveriges nationella strategi för att stärka barnets rättigheter, samt Tomelilla kommuns strategi för att stärka
barnrättsperspektivet.
Sociala investeringsfonden
Ett verktyg som används i kommunens folkhälsoarbetet
rörande barn och unga vuxna upp till 25 år, är en social
investeringsfond. Där sätts pengar av för att förbättra
folkhälsan, då statistik tyder på en negativ utveckling i
kommunen i förhållande till andra kommuner. Verksamheter erbjuds möjligheten att söka pengar till projekt
som utvecklar arbetet med och stärker folkhälsan.
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Barnkonventionens
4 grundprinciper:
1. Alla barn har samma
rättigheter och lika värde
2. Barnens bästa ska beaktas
vid alla beslut som rör barn
3. Alla barn har rätt till liv
och utveckling
4. Alla barn har rätt att
uttrycka sin mening och
få den respekterad

MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
Syftet med fonden är att arbeta förebyggande och
hälsofrämjande genom att sätta in insatser för att hjälpa
barn och ungdomar bryta en negativ utveckling tidigt i
livet.
Förhoppningen är att genom att tidigt ingripa där
det behövs kunna ge barn och unga möjlighet till en
bättre framtid och en högre livskvalitet. Samtidigt
besparas samhället kostnader för de mer omfattande
ingripanden som en fortsatt negativ utveckling kan
leda fram till.
Friluftsliv
Tomelilla kommun har en unik och varierande natur
med skog i norr, slättlandskap i söder, samt s måskalig
jordbruksbygd däremellan. Stora områden är orörda
och skapar inga större barriärer, vilket ger djur och
växter möjlighet att spridas. Det finns god tillgång på
tätortsnära rekreation, såsom vandringsleder, stigar,
cykelleder och ridleder.
Sveriges friluftsmål
Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional
utveckling. Det är utgångspunkten för de tio målen för
friluftslivspolitiken.
1. Tillgänglig natur för alla
Friluftsmålet tillgänglig natur för alla innebär att
alla människor ska ha möjlighet att vistas i och
njuta av natur- och kulturlandskapet.
2. Starkt engagemang och samverkan
för friluftslivet
Friluftsmålet om stärkt engagemang och samverkan
för friluftslivet sätter individens personliga val och
engagemang i centrum
3. Allemansrätten
Viktigt mål för friluftspolitiken är att allemansrätten
värnas och att allmänhet, markägare, föreningar
och företag har god kunskap om allemansrätten.
4. Tillgång till natur för friluftsliv
För att friluftsmålet om tillgång till natur ska
kunna uppnås behöver friluftslivets behov säkerställas genom hållbart brukande, fysisk planering
och bevarande.
5. Attraktiv tätortsnära natur
Friluftsmålet om attraktiv tätortsnära natur innebär
att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i
närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång
till grönområden och ett tätortsnära landskap med
höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

Friluftsmålen
1. Tillgänglig natur för alla
2. Starkt engagemang och
samverkan för friluftslivet
3. Allemansrätten
4. Tillgång till natur för friluftsliv
5. Attraktiv tätortsnära natur
6. Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
7. Skyddade områden som
resurs för friluftslivet
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
9. God kunskap om friluftslivet
10. Friluftsliv för god folkhälsa
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6. Hållbar regional tillväxt och
landsbygdsutveckling
Friluftsmålet om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism
bidrar till att stärka den lokala och regionala
attraktiviteten samt en hållbar utveckling och
regional tillväxt.
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Friluftsmålet om skyddade områden som resurs för
friluftslivet handlar om att naturområden ska göras
attraktiva för friluftsliv och rekreation.
8. Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsmålet om ett rikt friluftsliv i skolan
innebär att förskolor och skolor bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar
för en god miljö och hållbar utveckling.
9. God kunskap om friluftslivet
Friluftsmålet om god kunskap om friluftslivet
innebär att det bör finnas etablerad forskning och
statistikinsamling kring friluftsliv.
10. Friluftsliv för god folkhälsa
Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa
handlar om att skapa goda förutsättningar så att
människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i
natur- och kulturlandskapet.
Föreningsliv och fritidsanläggningar
Ett rikt föreningsliv ger förutsättningar för social
hållbarhet och är en av grundpelarna i kommunens
fritidsverksamhet.
Tomelilla kommun har ett varierat utbud av olika föreningar exempelvis inom fotboll, ridning och skytte. Här
finns även en av Sveriges största motorklubbar. Totalt
finns det cirka 170 registrerade föreningar i kommunen.
Kommunen har flera idrottsanläggningar, bland annat
fyra utomhusbad, ett badhus och en konstgräsplan.
Tillgänglighet
Ett tillgängligt samhälle ökar människors möjligheter att
vara delaktiga och leva så självständigt som möjligt. Det
gäller även ur social och ekonomisk synpunkt. En god
tillgänglighet i livsmiljön bidrar till livskvalitet och en
god folkhälsa.
För personer med olika funktionsnedsättningar innebär
tillgänglighet att det finns möjligheter att besöka och
vistas i olika miljöer samt ta del av information. 
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Det innebär att man kan använda produkter, service
och tjänster i samhällsutbudet.
I utvecklingen och planeringen av den fysiska miljön,
men även inom de sociala och ekonomiska områdena,
ska respekt för individens självständighet och valfrihet
beaktas.
När personer med funktionsnedsättningar möter
hinder i miljön på allmän plats, i offentliga lokaler dit
allmänheten har tillträde eller på arbetsplatser blir de
begränsade i sitt vardagsliv.
Internationella standardregler och 
nationella mål
Målet om ett Tillgängligare Sverige grundar sig
på regeringens proposition om handikappolitiken
och har de senaste åren utvecklats till strategier för
funktionshinderpolitiken.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter och
standardreglerna för delaktighet och tillgänglighet
har antagits av riksdagen och ligger till grund för
strategierna.
Myndigheten för delaktighet (MFD) följer upp hur de
statliga myndigheterna och kommunerna arbetar med
strategierna inom angivna områden:
• Arbetsmarknad		
• Socialt			
• Utbildning
• Transport
• Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
• Ökad fysisk tillgänglighet
• Folkhälsa
• Kultur, medier och idrott
Fysisk miljö
Den fysiska tillgängligheten och användbarheten för
bebyggelse och anläggning styrs av lagstiftning och
föreskrifter. Kraven medverkar till ett tillgängligt och
användbart samhälle för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga - ett samhälle för alla.
Socialt
De individuella behoven av stöd, hjälp och insatser,
för att kunna vara delaktig i samhället och för att klara
vardagslivets situationer påtalas i den sociala
lagstiftningen.
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Ekonomiskt
Det ekonomiska ansvaret för tillgängligheten,
användbarheten och delaktigheten i samhällslivet, vad
gäller både den fysiska miljön och insatser, grundar sig
på ansvars- och finansieringsprincipen. Vilket innebär
att varje fastighetsägare och verksamhet i sin planering
ska ta ansvar för åtgärder och kostnader för att uppnå
tillgänglighet och användbarhet. I bygglagstiftningen är
också ansvarsfördelningen tydlig. Målgruppens ekonomi
påverkas och styrs också av samhällsplaneringens
utformning.
Information
I enlighet med språklagen från 2009 ska information
finnas tillgänglig för personer som är i behov av tydliga,
enkla och lättförståeliga texter.
Delaktighet
Otillgänglighet är ett hinder för delaktighet och kan
bedömas som diskriminering enligt lag.
Tillgängliga Tomelilla
Tillgänglighetsarbetet i Tomelilla kommun sker inom
olika verksamhetsområden.
För att underlätta arbetet har kommunen tagit fram en
Tillgänglighetsplan.
Planens mål är att undanröja hinder i den fysiska
miljön och i samhällslivet för personer med olika
funktionsnedsättningar.
Detta ska uppnås genom att öka medvetenheten och
förståelsen för behoven genom information, rådgivning
och platsbesök samt genom att utforma och följa upp
planer och åtgärder.
Tillgängligt för alla
En god livsmiljö i bostaden och dess n
 ärmiljö ger
effekter på den enskildes möjligheter till s jälvständighet,
hälsa och delaktighet.
Fastigheter, lokaler och verksamheter ska vara
tillgängliga och användbara för dem som vistas i eller
besöker dessa.
Framtidens tillgänglighet
Fokus behöver läggas på användbarheten inom såväl
de fysiska som de sociala och ekonomiska områdena,
för att tillgängligheten ska uppnås och bli hållbar.
Vid utveckling, planering och beslut ska tillgänglighet
och användbarhet prövas och konsekvensbeskrivas.
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Den fysiska samhällsplaneringen ger effekter på de
sociala och ekonomiska områdena, vilket innebär att
en helhetssyn och samverkan vid planering och beslut
gynnar en hållbar utveckling.
Det kommer att finnas personer med olika funktionsnedsättningar även i framtiden trots den medicinska
och tekniska utvecklingen. Sjukdom, psykisk o
 hälsa,
olyckor, missbruk och hälsoeffekter på grund av livsstil
kan ge nedsättningar såväl fysiskt som psykiskt,
medicinskt och socialt.
Andelen äldre ökar och med åldern följer begränsningar som medför svårigheter att vistas och delta i
samhällslivet. Det kommer att finnas personer som inte
kan delta eller inte klarar av att använda den moderna
tekniken eller ta del av samhällets utbud. Behovet av
personligt stöd och service kommer alltid att finnas.

AREELLA NÄRINGAR

Åkermarken i Skåne är en av världens bästa och en av
våra allra främsta naturresurser. Jordbrukslandskapet
har länge varit en symbol för Skåne och många av dess
kommuner. För Tomelilla kommun är det en del av
näringslivet och identiteten.
Jordbrukslandskapet är även en del av Tomelilla
kommuns kulturhistoriska arv och ett självklart inslag
i landskapsbilden.
Strukturomvandlingar inom jordbruket leder till att fler
och fler mindre enheter försvinner eller slås ihop med
större enheter. Denna utveckling leder till att färre
arbetar inom det traditionella jordbruket.
Samtidigt möjliggör trender kring lokalt producerade
och ekologiskt odlade produkter att producenter kan
utveckla sina verksamheter i en annan riktning än den
traditionella.
Gårdsbutiker kan etableras och stärka besöksnäringen
och antalet människor som kan arbeta inom den lokala
livsmedelstillverkningen kan öka.
Ansvarsfullt förvaltande och bevarande av den odlings
bara marken är av mycket stor vikt. Den skånska
åkermarken är inte bara viktig på lokal nivå utan även
på nationell och till och med internationell nivå. I framtiden bedöms klimatförändringarna medföra längre
växtsäsonger i Skåne, vilket möjliggör en högre
avkastning för lantbruket. Växtzonerna kommer
samtidigt flyttas norrut i Europa, vilket innebär att
grödor som tidigare främst kunnat odlas längre söderut
kommer att kunna odlas på den skånska åkermarken.
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Parallellt med denna utveckling förväntas jordens
befolkning att fortsätta öka, vilket för med sig en större
efterfrågan på livsmedel.
Värnande om åkermarken och jordbruksnäringen i
kommunen kan ses som ett ansvarstagande för det
lokala samhället, men också som en del i ett globalt
ansvarstagande med hänsyn till framtida utmaningar
för jordbruks- och livsmedelssektorn.
Förutom åker- och betesmarker omfattar de areella
näringarna också skogsbruket. Tomelilla kommun
rymmer emellertid inte några större skogsområden
och i de områden som finns råder idag inga särskilda
markanvändningskonflikter. Precis som med åker
marken ska kommunen verka för att det skogsbruk
som finns ska värnas och stödjas för en fortsatt
g ynnsam och livskraftig utveckling.

NÄRINGSLIV

Regionalt näringsliv
Skåne har över 500 000 arbetstillfällen och sydvästra
Skåne står för mer än 50 % av dessa. Enligt Region
Skåne utgör sydöstra Skåne en liten marknad med
stark specialisering mot lokala behov. Basen utgörs
av primärnäringarna grundskole- och gymnasie
utbildning, byggverksamhet, dagligvaruhandel och
öppenvård. Rekreation och turism är två andra viktiga
verksamheter.
Under 2010 arbetades ett näringslivsprogram för
Skåne fram tillsammans med olika aktörer i Skåne.
Programmet ska ses som en vägvisare för i vilken
riktning a ktörerna med gemensamma krafter ska driva
utvecklingen.
Programmet redovisar fem utmaningar
för framtiden:
• Hålla ihop regionen – Skåne en storstadsregion
• Hantera den internationella konkurrensen och
dra nytta av internationaliseringen och 			
Öresundsintegrationen
• Erbjuda rätt utbildning och tillvarata kompetenser
med ett öppet sinne
• Främja innovation, dra nytta av styrkeområden, 		
attrahera kapital och kompetens
• Ge förutsättningar för entreprenörskap och
intraprenörskap i både privat och offentlig sektor
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Näringslivet i Tomelilla kommun
Näringslivet i Tomelilla kommun har en stor bredd
med närmare 2 000 registrerade företag. Av dessa är en
stor andel fåmansföretag.
Antalet nyregistrerade företag har ökat. De bildas
främst inom tjänstesektorn men även inom bygg
sektorn, jordbrukssektorn, tillverkningssektorn och
besöksnäringen.
Trenden tyder på att fler och mindre företag etableras
i framtiden, vilket gör att kommunens ansvar för att
kunna erbjuda goda möjligheter för näringslivet ökar.
Tillgång till goda kommunikationer, både när det gäller
digital kommunikation och infrastruktur är viktigt.
Arbetsmarknaden kan komma att bli mer fl
 exibel och
människorna mer rörliga på arbetsmarknaden. Att
kunna hålla kvar arbetskraften och bibehålla kunskapen
inom företaget blir en utmaning.
För att kunna jobba aktivt med frågorna och identifiera
behoven har en näringslivsplan tagits fram.

Destinationsutveckling för
Skåne Sydost
Tomelilla kommun har tillsammans med
grannkommunerna Simrishamn, Sjöbo och Ystad
beslutat att tillsammans med näringslivet aktivt satsa på
att utveckla besöksnäringen i sydöstra Skåne. Syftet och
ambitionen med processen är att skapa en långsiktig
och hållbar destinationsutveckling.
Genom att tillsammans med näringslivet aktivt delta
i processen kommer projektet att främja, bevara och
framför allt utveckla sydöstra Skåne som också i
framtiden ska vara det självklara valet som besöksdestination. Syftet är att skapa en långsiktig och
hållbar utveckling av området. Genom samverkan och
nya a rbetssätt ska besöksnäringens förutsättningar
utvecklas.

Landsbygden och besöksnäringen
Lantbruket är en viktig näring för kommunen och
kringverksamheterna är många, som till exempel
maskinstationer, hantverkare samt service- och
säsongspersonal.
Basnäringarna är flera och en del av kulturhistorien.
Livsmedelstillverkning är omfattande och en stor del av
en växande besöksnäring. Besöksnäringen växer starkt
med positiva ekonomiska- och sysselsättningseffekter.
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Den är vital och skapar förutsättningar för ett stort
utbud av Bed & Breakfast, restauranger och andra
kringverksamheter året om. Ökade förutsättningar för
nya anläggningar ger en tillväxt i enlighet med den
nationella visionen om besöksnäringen som en av
våra nya basindustrier.
Ett ökande antal fritidsboende präglar också
kommunens näringsliv, då fritidshusen i allt högre
utsträckning blir bas för kvalificerat distansarbete i en
inspirerande miljö.

Framtiden och samarbete
Samarbetet mellan olika aktörer stärker förutsättningarna för att starta och driva företag, vilket ger
återväxt och möjlighet för våra medborgare att skapa
arbetsplatser för framtiden. Det ger tillväxt inte bara i
Tomelilla kommun utan stärker även angränsande
kommuner vilket i sin tur stärker regionen som helhet.
Utbyggnad av fiber är en av förutsättningarna för
distansarbete och ger fler företagare möjlighet att starta
upp och utveckla företag i kommunen.
Tillsammans kan kommunen och näringslivet skapa
förutsättningar för ett bra företagsklimat

Handel
Förr och nu
Tomelilla har en historia av att vara en handelsplats
där fem järnvägsspår från Ystad, Eslöv, S imrishamn,
Malmö och Brösarp möttes. I förhållande till
befolkning är centralorten väl försedd med både
dagligvaruhandel och detaljhandel.
I Tomelilla centralort sträcker sig ett handelsstråk från
järnvägsviadukten/Scanstull vidare längs Bangatan och
över Torget ner mot Gustafs torg.
Idag
Idag finns den största delen av detaljhandeln centralt
i Tomelilla. Under senare år har intresse visats för
etableringar av ytterligare detaljhandel inom de centrala
verksamhetsområdena. De förtroendevalda har ställt
sig positiva till både mer handel inom verksamhets
områdena och att ”Scanområdet” omvandlas till ett
nytt handelsområde.
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I framtiden
Tomelilla tätort som handelscentrum på Österlen
fortsätter att utvecklas. Handel skapar handel och
Tomelillas detalj- och dagligvaruhandel är koncentrerad
i det centrala läget. Dragningskraften för handelsetablering mot centrum är idag stor och genom att förbättra
förutsättningarna samt möjliggöra utveckling och nyetablering av handel i det centrala läget gynnas denna.
Om viadukten över järnvägen i centrala Tomelilla
tas bort skapas möjligheter att knyta samman olika
områden och få till en bra helhet i det centrala handelsområdet. Det är även av stor vikt att tydliggöra
infarterna till centrala Tomelilla.

UTBILDNING OCH
ARBETSMARKNAD I FRAMTIDEN
Arbetsmarknaden i Tomelilla kommun består av både
små och stora företag. Besöksnäring och restaurang är
tongivande, men även efterfrågan av arbetskraft inom
hantverksbranschen är stor.
Tillväxten är god i området och det finns ett stort
behov av utbildad arbetskraft. Andelen personer med
genomförd och avslutad gymnasieutbildning är mer
anställningsbara och efterfrågan är stor. Således är det
av största vikt att samverkan sker med skolan genom
informationsinsatser där man kan ändra barn och
föräldrars invanda mönster, arv och traditionsbunden
inställning så att flera inser vikten av utbildning.
Tomelilla kommun har inrättat en arbetsmarknadsenhet
vars uppdrag är att påvisa bristerna och informera unga
personer som står inför gymnasieval att dels påbörja
och dels genomföra sitt gymnasieval. Samverkan sker
med både skolan och privata aktörer för att genomföra
informationsinsatser.
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Utbildning och barnomsorg inom
Tomelilla kommun

Skolor och förskolor

Förskolorna och skolorna i Tomelilla kommun står
för en helhetssyn och vill ge alla barn och ungdomar
goda uppväxtvillkor och lika möjligheter till utveckling,
inlärning och utbildning.

I Tomelilla kommun finns det:

Skolorna ute i byarna har stor betydelse för kommunen
och ger förutsättningar för barnfamiljer att bosätta sig
på landsbygden och i byarna.

•

6 st kommunala förskolor

•

5 st fristående förskolor

•

Ett familjedaghem

•

5 st kommunala grundskolor (F-6 skolor med
fritidshem knutna till varje)

•

En fristående F-6 skola

•

En grundskola 7-9

•

Ett fristående gymnasium
som erbjuder utbildning
inom naturbruk

•

En folkhögskola

LÄS MER
•

Framtidens näringsliv,
Tema PM Näringslivsdialog

•

Näringslivsprogram för
Skåne

•

Tillgänglighetsstrategi

•

Nationell strategi för
svensk besöksnäring

•

Äldreomsorgsplanen
2015-2020

•

Näringslivsplan för 
Tomelilla kommun

FORTSATT ARBETE
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•

Folkhälsostrategi
för Tomelilla kommun

•

Varumärkesstrategi
för Tomelilla kommun

MÄNNISKA OCH LIVSMILJÖ
STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.
1.

FOLKHÄLSA
Översiktsplanen fokuserar på folkhälsomålområdena:
•
Delaktighet och inflytande i samhället
•
Ekonomiska och sociala förutsättningar
•
Barn och ungas uppväxtvillkor
•
Miljö och produkter
•
Fysisk aktivitet
•
Matvanor och livsmedel

2.

En strategi för att förbättra folkhälsan i Tomelilla kommun ska tas fram.

3.

Vid all planering ska folkhälsoperspektivet och barnperspektivet beaktas.

4.

På torg och andra allmänna mötesplatser ska den offentliga miljön prioriteras utifrån folkhälso- och tillgänglighetsperspektiv.

5.

Kommunen ska aktivt arbeta för att involvera och göra kommunens invånare delaktiga i den fysiska
planeringen.

Nr.

TILLGÄNGLIGHET

6.

Översiktsplanen ska ge förutsättningar för tillgänglighet, användbarhet och delaktighet i samhällsplaneringen
för personer med olika funktionsnedsättningar.

7.

Tillgänglighetsperspektivet ska ingå i kommunens utveckling och planering av
miljöer, verksamheter och information.

8.

Kommunen ska arbeta för att tillgänglighet till och i offentliga lokaler och på allmän plats tillgodoses för
medborgare och besökare.

Nr.

NÄRINGSLIV

9.

Tomelilla kommun ska verka för att inriktningsmål i gällande näringslivsplan uppfylls.

10.

Detaljplanerade områden centralt ska utformas som multifunktionella kvarter, där boende och verksamheter
som ej är av störande art får plats och kan växa.

11.

Befintliga industriområden som gränsar till centralorten ska där det är möjligt även tillåta handel.

12.

Utveckla och skapa bättre samarbete mellan kommunen, handels- och näringslivsorganisationer.

Nr.

FRITID, REKREATION OCH TURISM

13.

Områden ska utvecklas för turism, fritid, rekreation och utepedagogisk verksamhet.

14.

För en hållbar utveckling ska bebyggelseutvecklingen och planeringen tillgodose människors rätt till gröna
miljöer i sin närhet.

Nr.

AREELLA NÄRINGAR

15.

Kommunen ska värna om möjligheterna att bedriva ett hållbart, varierat och livskraftigt
jord- och skogsbruk.

16.
17.

Kommunen ska verka för möjligheten till en lokal förädling.
Vid planläggning och bygglov av ny bebyggelse på åkermark ska innan beslut en konsekvensanalys om
påverkan på jordbruket göras.

Nr.

VARUMÄRKE

18.

En varumärkesstrategi för Tomelilla kommun ska tas fram.
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BEFOLKNING I FRAMTIDEN
År 2015 sammanställdes en befolkningsprognos för
Tomelilla kommun. Prognosen baserades på bland
annat befolkningsutveckling från tidigare år och
sträcker sig mellan åren 2015 och 2040. Eftersom
trenden redan idag visar att befolkningsutvecklingen
är större än prognosen har egna befolkningsmål tagits
fram. Befolkningsprognosen är statistiskt f ramtagen
och ger en grund för befolkningsmålen som är
framtagna. Befolkningsutveckling och förändring har
åren 2015-2025 i fokus men gör en utblick mot 2040.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

För att kunna erbjuda boende och tomter för
nyb
 yggnation samt annan samhällsservice såsom
skola, vård och omsorg behöver behovet analyseras.
Behovet g rundar sig i hur befolkningsutvecklingen ser
ut. Kan inte behovet tillgodoses på ett tillfredsställande
sätt riskerar kommunen att tappa både invånare och
verksamheter.
Mellan åren 2002 och 2015 har befolkningen i Tomelilla k ommun ökat med 700 personer. Den största
ökningen under perioden var år 2014, då kommunen
ökade med 150 personer. Året innan minskade dock
invånarna med 47 personer.
För kommunen som helhet gäller enligt prognosen för
åren 2015 till 2025 att den totala befolkningen kommer
att öka från cirka 13000 invånare till cirka 13700.
Översiktsplanens befolkningsmål siktar på en ökning
med cirka 1050 personer.
Andelen invånare i yrkesverksam ålder förväntas öka
snabbast och försörjningskvoten antas minska.
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Tomelilla kommun
Till år 2040 beräknas befolkningen enligt prognosen att öka med 1500 personer från 2014
års nivå. Andelen invånare i yrkesverksam ålder förväntas öka snabbast.

Befolkningsprognos
över Tomelilla kommun mellan år 2014-2040. Angivet i antal personer.
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Skolområden
Skolorna har upptagningsområden som är baserade på var man bor. Förutom detta finns det
även andra faktorer som spelar in, exempelvis syskonförtur och det fria skolvalet. Tomelillas
skolor (Byavångsskolan och Lindesborgsskolan) täcker upp följande tätorter och områden
med omnejd: Tomelilla, Tryde, Ullstorp, Benestad, Ramsåsa, Bollerup och Tosterup.
Diagrammet redovisar ökningen av antalet barn i åldrarna 1–12 år mellan 2014 och 2025.
Det sker en ökning i alla skolområdena, men eftersom skolvalet är fritt kan eleverna välja
annan skola än i det området där de bor.

Prognos antal elever
Antal elever fördelat på skolområde enligt prognos.
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Åldersgrupp 80 år eller äldre
Under åren 2014-2025 och 2025-2040 ökar andelen äldre som bor på landsbygden. Till år 2040 för
väntas 38% av åldersgruppen 80 år eller äldre bo på landsbygden. En ökande åldrande befolkning ställer
höga krav på samhällsservicen. Behovet av särskilt boende, hemtjänst samt tillgång till färdtjänst och
kollektivtrafik
kanpå
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Ett av direktiven för översiktsplanen är att kommunens invånarantal ska öka successivt. Den statistiska
prognosen visar att kommunens invånarantal uppgår till 13 743 personer år 2025, vilket innebär en ökning
med drygt 70 personer/år. Det politiska planeringsmålet är satt till cirka 100 personer/år,
totalt 1050 personer fram till 2025. Dessa invånare antas fördelade enligt tabellen nedan:
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Följande faktorer har legat till grund för planeringsmålet och dess geografiska fördelning:
• Tätortens geografiska läge i förhållande till 		
arbetsplatser
• Kommunikationer och infrastruktur såsom
kollektivtrafik, bredband, vatten- och avlopp
	med mera
• Skola och omsorg för både barn och äldre
• Bostadsmarknaden inom tätorterna samt om det 		
finns fritidshusområden som kan omvandlas
till permanentboende
• Omgivningen, som särskilt påverkar valet av 		
bostadsort
• Övrig service, som till exempel matbutik,
restaurang, vårdcentral
• Åldersstruktur på befintlig befolkning

SCENARIER FÖR
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN:

Vad händer om planeringsmålen inte uppfylls?
För att resonera kring planeringsmålen kan man
utforma olika scenarier. Ett antal antaganden gällande
faktorer som påverkar invånarantalet har gjorts kring
exempelvis fertilitet, dödlighet och medellivslängd.
• Scenario 1: Vad händer om invånarantalet minskar?
• Scenario 2: Vad händer om invånarantalet följer
planeringsmålen?
• Scenario 3: Vad händer om ökningen av invånarantalet är dubbelt så stort som planeringsmålet?
Kortfattat beskrivs vad som händer i de olika
scenarierna och vad konsekvenserna blir för
samhällsservicen.
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Scenario 1:

Vad händer om invånarantalet minskar?
Om invånarantalet minskar, minskar även e fterfrågan på
befintliga bostäder. Det finns risk att n
 ybyggnationen
avstannar och att fastighetspriserna sjunker.Samhällsservicen ska finansieras på mindre antal skattebetalare,
underlaget för kollektivtrafiken samt elevunderlaget till
skolorna minskar. Serviceutbudet kan också komma att
minska. Trenden blir nedåtgående och attraktiviteten att
bo i kommunen sjunker.

Scenario 2:

Vad händer om invånarantalet följer
planeringsmålet?
Utbyggnaden sker successivt och planberedskapen
är god. Valmöjligheter finns för den som vill investera i nybyggnation. Kommunen anpassar successivt
skolor och annan omsorg för att möta upp behovet.
Kommunikationen och infrastrukturen följer med
utbyggnaden som tillsammans med förändringarna
bekostas av skattebetalarna som allteftersom blir fler.
Eftersom förändringar sker successivt och insatserna
för att möta behoven håller takten med ökningen,
minskar risken för negativa sociala konsekvenser.

Scenario 3:

Vad händer om ökningen av invånarantalet är
dubbelt så stor som planeringsmålet?
Om invånarantalet ökar mer än planerat finns planberedskap för att möta behovet av mark till nybyggnation
av bostäder. Valmöjligheterna kan komma att begränsas
och nya områden måste planeras.
Kapaciteten hos den tekniska försörjningen måste
förstärkas och eventuellt byggas ut. Det kan begränsa
utbyggnadstakten och verka hämmande. Även samhällsservice såsom skola, vård och omsorg kan behöva
utökas för att möta behoven.
Det finns dock en viss tröghet och det skulle kunna bli
aktuellt med övergångslösningar, om förändringarna går
för snabbt. Ett exempel på en sådan övergångslösning
skulle kunna vara att barn från centralorten får gå i
någon av de övriga skolorna.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Tomelilla kommun har hög planberedskap, både för
den planerade befolkningsökningen och om den
skulle bli större än planerat.

En ökning av invånarantalet tryggar samhälls
servicens utvecklande och bevarande. Utpekad mark,
kommunikationer och teknisk försörjning är möjliga
att dimensionera för en ökning. En ökning av invånar
antalet skulle trygga de delar av kommunikationerna
som på sikt annars riskerar tas bort på grund av exempelvis minskat resandeunderlag. Skola och omsorg
är starka och möjliga att utöka och anpassa inom
kommunen då samtliga byskolor i skrivande stund är
kvar.

LÄS MER
•

Statistiska centralbyrån

•

KAAB-prognos
för Tomelilla kommun

Om befolkningen inte utvecklas i den takt som
prognosen förutsäger, det vill säga om invånarantalet
minskar i hela eller delar av kommunen, kan det vara
svårt att upprätthålla den samhällsservice som finns
idag.
Samtidigt kan det på kort sikt bli svårt att upprätthålla
en väl utbyggd service om invånarantalet ökar snabbt.
Då måste utbyggnadstakten öka för att tillgodose
behovet, vilket kostar resurser, både ekonomiskt och
administrativt.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.
19.

BEFOLKNING
Planeringsmålet är att Tomelilla kommun ska öka med cirka 1050 personer till år 2025, fördelat på:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tomelilla/Tryde 750 st
Smedstorp 70 st
Lunnarp 30 st
Brösarp 90 st
Onslunda 35 st
Spjutstorp 10 st
Skåne Tranås 15 st
Landsbygd och övriga orter 50 st
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BEBYGGELSE OCH BYGGNATION
Det finns detaljplaner för kommunens samtliga tätorter
och de större fritidsbyarna. Den äldst gällande är
stadsplanen (gäller som detaljplan) för Tomelilla köping
från 1933. Den gäller för flera delar av centralorten och
är ännu inte helt genomförd, men ändå fortfarande i
många delar aktuell. För de flesta övriga tätorter gäller
stadsplaner (gäller numera som detaljplaner) från
början av 80-talet.

Det finns ett behov av att revidera en del av de gällande
planerna. Många av kommunens ännu inte genomförda
detaljplaner stämmer inte överens med dagens behov,
varken med hänsyn till lokalisering eller utformning.
Efterfrågan på typ av boende och plats skiljer sig från
när planerna upprättades. Där efterfrågan på bostadsmark saknas bör detaljplanerna upphävas, alternativt
ändras för att möjliggöra och säkra även annan
markanvändning.
Det finns totalt sett i kommunen (i antal möjliga
bostadsenheter enligt byggrätter i planer) mer planlagd
mark för bostäder än det prognosticerade behovet de
närmaste årtiondena.

Fritidshus
Användningen av byggnader förändras över tid. Det
som från början byggs som ett fritidshus kan mycket
väl användas som permanent bostad i ett senare skede,
och vice versa.
Vid nybyggnation av fritidshus har inte kommunen
möjlighet att reglera eller ställa vissa krav på teknik och
utformning.
Tillgänglighetskraven är till exempel lägre för fritids
hus än för permanenthus. Ansvaret och anpassningen
för det servicebehov som kan uppstå till följd av
att fastighetsägaren blir i behov av stöd kan f alla
på kommunen om fritidshuset omvandlas till
permanentboende. Kostnader och svårigheter för
tillgänglighetsanpassning av bostaden kan u ndvikas
genom att bygga enligt tillgänglighetskraven för
permanentbostäder även vid nybyggnad av fritidshus.
Bebyggelseutveckling
Sedan mitten av 1990-talet har de flesta nybygg
nationer och exploateringar varit i form av villor och
verksamheter i centralortens utkant, samt i Brösarp
och Smedstorp. Flerfamiljshus byggdes i början av
1990-talet i flera av kommunens tätorter och därefter
inte förrän 2012 då det byggdes i Tomelilla tätort.
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Ungefär hälften av nybyggnationen av bostäder
har tidigare skett utanför detaljplanelagt område.
Kommunen kan i de fallen inte genom enbart
bygglov styra bebyggelsestrukturens utveckling och
lokalisering på samma sätt som om byggande föregåtts
av detaljplanering. Då prövningen enbart sker genom
lovgivning kan kommunen enbart pröva byggnation
i de områden som styrs av marknaden, istället för
att genom detaljplaneläggning föreslå och pröva nya
bebyggelseområden. Vid enbart prövning via lov
givning görs normalt inte heller en helhetsbedömning
och sammanvägning av olika intressen som alltid görs
om bebyggelse föregås av detaljplaneläggning.

FRAMTIDA BEBYGGELSE

Tomelilla kommun förespråkar en bebyggelseutveckling
som är anpassad efter vår aktiva landsbygdskommuns
möjligheter avseende struktur och lokalisering. Vid
planering av ny bebyggelse inom tätorter ska hänsyn
tas till avståndet till serviceutbud och kollektivtrafik.
Centralorten ska vara lättillgänglig och erbjuda alla
kommuninvånare och besökare möjlighet till olika
centrumaktiviteter. Bebyggelse där bostäder, service
och handel blandas, med närhet till en väl utbyggd
gång- och cykelinfrastruktur, möjliggör en högre andel
hållbara resor för samhällets invånare och besökare.
Det finns goda möjligheter till fortsatt förtätning och
omvandling av tidigare verksamhetslokaler till bostäder
i centralorten och övriga tätorter.
Tomelilla kommun har också stora områden med
impedimentmark och åkermark av sämre beskaffenhet.
Detta ger goda möjligheter att växa även utanför detalj
planerade områden. Det finns därtill goda möjligheter
att bygga och omvandla existerande bebyggelse i lägen
som skapar en levande landsbygd och där konflikterna
med de areella näringarna kan hanteras på ett bra sätt.
Byggnation utanför centralorten och tätorten
Många söker sig till Tomelilla kommun för möjligheten att leva ett gott och naturnära liv med ett fritt
och lantligt boende, med närheten till hela Skåne och
Malmö-Köpenhamnsregionen. Det finns en efterfrågan
på nybyggnation på landsbygden vilket är positivt.
Samtidigt måste byggnationen regleras bland annat
med hänsyn till högvärdig åkermark, klimatpåverkan,
och de kvaliteter som associeras med landsbygd och
natur, så att värdena inte går förlorade.
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Alla förhandsbesked och bygglov ska prövas enligt de
krav som finns i Plan- och bygglagen och Miljöbalken,
men hänsyn ska även tas till de riktlinjer och strategier
som finns beskrivna i översiktsplanen.
I kommunen finns flera fritidshusområden där
kommunen är positiv till kompletterande bebyggelse
i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa områden
är Lönhult, Lökaröd, Gussaröd och Södra Björstorp.
Samtliga områden omfattas av detaljplaner.

Generella riktlinjer
för byggnation på
landsbygden
•

Kommunen ska verka för att
ny bebyggelse inte tar hög
värdig åkermark i anspråk.

•

Vid byggnation på jordbruksmark ska bedömning av hur
brukningsvärd marken är
göras och byggnationen ska
inte hindra möjligheten att
bedriva rationellt jordbruk.

•

Kulturvärden ska beaktas och
nya byggnader bör inte
påverka kulturmiljön negativt.

•

Naturvärden ska beaktas och
byggnation bör undvikas i
utpekade värdefulla naturområden.

•

Principen om ortsvanlighet
ska följas. Exempelvis är djur
hållning ett naturligt inslag på
landsbygden, vilket innebär
att dess eventuella olägenheter kan behöva accepteras.

STÖD OCH VÄGLEDNING FÖR
LOVGIVNING OCH PLANUPPDRAG
Kommunen är positiv till byggnation på landsbygden
kombinerat med ett arbete med att göra tätorterna mer
attraktiva för ökat byggande. På så sätt kan kommunen
medverka till ytterligare byggnation i områden med
impedimentmark och mindre högvärdig jordbruksmark
samt i anslutning till områden som redan är bebyggda
och marken redan är tagen i anspråk.
Med landsbygd i denna plan avser kommunen vad som
avses som landsbygd enligt statistiska centralbyråns
definition på landsbygd. Det vill säga det som inte är
tätort, vilket är hussamlingar med minst 200 invånare
där avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200
meter.
För byggnation på landsbygden gäller följande:
Nybyggnad av enstaka bostäder liksom byggnader
för verksamhet på landsbygden ska tillåtas. Detta
sker företrädelsevis i anslutning till redan befintliga
gårdscentrum, inom de gamla bytomterna, inom
sammanhållen bebyggelse, samt i direkt anslutning till
befintliga tätorter även om det sker på mark som för
närvarande används för jordbruk. Detta gäller även
då man vill flytta ett gårdscentum till en ny plats inom
fastigheten.

Sammanhållen bebyggelse
Då den nya Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft
den 2 maj 2011 ersattes begreppet ”samlad bebyggelse”
med ”sammanhållen bebyggelse”.
För att implementera detta i Tomelilla kommun
gjordes en inventering och kartering av samman
hållen b
 ebyggelse. Kommunen avgränsade 49 stycken
områden som godkändes av byggnadsnämnden i
december 2015. Kommunen ser positivt på att dessa
områden för sammanhållen bebyggelse kompletteras
med ny bebyggelse även utanför dessa definierade
områden.
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Jordbruksmark
Enligt Miljöbalken 3 kap 4 § är jord- och skogsbruk av
nationell betydelse:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.”
Att ta jordbruksmark i anspråk vid nybyggnad är svårt
att undvika i Tomelilla kommun.
Befolkningsprognosen och planeringsmålen innebär
att ytterligare bostäder behöver skapas vilket delvis
kommer att ske på bekostnad av sämre jordbruksmark.
Det finns även behov av mark för verksamheter, som
till viss del också kommer att behöva ta jordbruksmark
i anspråk.
Tomelilla är en landsbygdskommun med mycket jordbruksmark. Detta anser kommunen inte ska utgöra ett
hinder för kommunen att växa. När jordbruksmark tas
i anspråk behöver en bedömning göras. Bedömningen
bör utgå från hur brukningsvärd aktuell jordbruksmark
är och om byggnationen påverkar möjligheten att
bedriva ett fortsatt rationellt brukande av marken.

Hänsyn till miljö- och riskfaktorer
Vid planuppdrag och lovgivning måste även hänsyn
tas till miljökvalitetsnormer, samt andra risk- och
skadereglerande bestämmelser. Det gäller bland annat
närheten till miljöfarlig verksamhet, markföroreningar,
radon, buller, luftkvalite och närheten till vägar med
transport av farligt gods. Enligt försiktighetsprincipen,
Miljöbalken 2 kap. 3 §, ska försiktighet iakttas när det
finns risk för eller möjlighet att anta att verksamheter
och åtgärder kan innebära skada för människors hälsa
eller miljöns natur- och kulturmässiga värden.
Bebyggelsestrategi, se sidan 74.
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TÄTORTER

I följande avsnitt redovisas planerade utbyggnadsområden
för samtliga tätorter. Dessa områden har tagits fram
genom att analysera:
• Kommunens översiktsplan från 2002
• Bostadsförsörjningsprogrammet från 2010
• Befolkningsprognosen till år 2025
• Planeringsmålen för befolkningen till och med 2025
• Vad marknaden har efterfrågat de senaste decenniet
• Skyfallskarteringen
• Eventuella andra konflikter och motstående
intressen såsom biotopskydd, föroreningar, jord-		
bruksmark
Det har resulterat i att flera områden, som finns med
i bostadsförsörjningsprogrammet, inte finns med som
utbyggnadsområden i översiktsplanen. Ett par av de
områden som finns med i översiktsplanen från 2002
finns inte heller med. Detaljplaner föreslås även upphävas
alternativt ändras för ett par områden.
Utbyggnadsområdena som beräknas tas i anspråk fram
till år 2025 redovisas ingående. Därefter redovisas för
Tomelilla tätort enbart riktning för utbyggnader. Antalet
möjliga förtätningar redovisas med ungefärligt antal för
varje tätort. Om samtliga redovisade utbyggnadsområden
skulle exploateras maximalt innebär det tillsammans med
förtätningar ett tillskott på sammanlagt mellan 550 och
650 bostäder.
Inom tätorterna finns flera sorters verksamheter och
bostäder, vilket inte specificeras då det förändras över tid.
Kommunen ställer sig positiv till blandad bebyggelse och
anser generellt att verksamheter som inte är av störande
karaktär är möjligt att etablera i tätorterna och byarna.
För att kunna bevara en levande landsbygd är det särskilt
viktigt att även verksamheter kan bedrivas i byar och på
landsbygden.
För varje område redovisas konflikter, utmaningar och
intressen att ta hänsyn till. Detta är faktorer som m
 åste
hanteras och tas hänsyn till i kommande prövningar.
Exempelvis kan det påverka lokaliseringen eller tätheten
av ny bebyggelse. För vissa områden är bedömning redan
gjord i detaljplaneprocessen. Dessa gjorda bedömningar
kvarstår.
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För varje tätort redovisas även utbyggnadsområdena på
kartor från skyfallskartering. Dessa kartor baseras på
en teoretisk modell samt en geometrisk analys och ska
därmed inte ses som en absolut sanning. Däremot ger
kartorna en god indikation på om det är områden som
är särskilt känsliga för bland annat översvämningar och
måste utredas och analyseras ytterligare innan ställningstaganden tas om bebyggelse.

Bebyggelsestrategi
Tomelilla centralort samt tätorter med hög service och/eller bra kollektivtrafik
För projekt med ny bebyggelse, som omfattar mer än tre enheter, ska lokaliseringen prövas
genom detaljplan alternativt planutredning som ger riktlinjer för den planerade byggnationen.
Vid upprättandet av nya detaljplaner ska hållbarheten och den offentliga närmiljöns
användbarhet och attraktivitet vara i fokus.
Övriga tätorter och områden med sammanhållen bebyggelse
Äldre detaljplaner som inte är genomförda bör upphävas alternativt ändras i de delar som inte
är bebyggda och där efterfrågan på bostadsmark saknas. Grunden för beslut om upphävande
är om planen bedöms hindra annan efterfrågad markanvändning eller bedöms hindra en
utveckling av tätorten.
Ny bebyggelse ska i första hand placeras där det är möjligt i anslutning till befintlig bebyggelse
och infrastruktur.
Landsbygd utan starka konflikter med allmänna intressen
Ny bebyggelse tillåts och ska i första hand placeras där det är möjligt i anslutning till befintlig
bebyggelse och infrastruktur.
Kommunen är positiv till återbruk genom ny användning av befintliga byggnader, till exempel
kan en gård som inte längre är i bruk göras om till bed and breakfast.
Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och vattenskyddsområden,
ska innan eventuell lovgivning en förenklad bedömning av effekter på dikningsföretag,
flödesreglering och andra relevanta ekosystemtjänster göras.
Landsbygd med starka konflikter
Ny bebyggelse tillåts endast då särskilda skäl föreligger och motstående intressen inte skadas
påtagligt. Exempel på särskilt skäl är att byggnationen behövs för att effektivt kunna nyttja
fastigheten för sitt ändamål.
Med starka konflikter i ovanstående ställningstaganden avser kommunen sådant som är av
allmänt intresse och geografiskt utpekat av kommun, länsstyrelsen m.fl. Tex riksintressen,
naturvårdsområden mm. Här avses inte jordbruksmark som är ett allmänt intresse,
och omfattar all jordbruksmark som därmed inte är geografiskt utpekat.
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BOSTAD & BEBYGGELSE
Tomelilla/Tryde
I Tomelilla centralort föreslås åtta stycken utbyggnadsområden för bostäder, två verksamhetsområden
och ett område för handel. Av områdena för bostäder är idag två inte detaljplanelagda för bostäder och
ett område saknar detaljplan. Dessa är lagerhustomten (område nr 6), Folkets park (område nr 7) och
Ulltorpsområdet (område nr 8).
Under de senaste tio åren har Ullstorpsområdet vuxit successivt. De som söker sig till området och vill
bygga en bostad där är normalt sett inte intresserade av att bygga i ett vanligt villakvarter. O
 mrådets
attraktivitet hänger samman med att tomterna och byggnaderna är av olika storlekar, karaktär och
blandat med mindre verksamheter och en del hästgårdar. Ullstorpsområdet är mycket attraktivt tack
vare sin variation och närheten till Tomelilla centrum. Kommunens avsikt är att försöka bevara detta
samtidigt som området förtätas/bebyggs. För att inte riskera att förlora områdets karaktär och de
befintliga värdena ser kommunen att en lägre exploateringsgrad än övriga villakvarter i Tomelilla är
lämpligt. Inom området finns skyddade arter, biotopskydd, höga naturvärden, dikningsföretag, kulturmiljöstråk samt att området gränsar till riksintresse för kommunikation. Först när alla dessa värden är
kartlagda och utredda kan bedömningen gällande placering, utformning och mängd byggnation göras.
Samtidigt finns ett behov av stöd för bygglovhanteringen i Ullstorpsområdet, vilket föreslås hanteras
med hjälp av en planutredning, alternativt fördjupad översiktsplan. En sådan planutredning/fördjupad
översiktsplan behöver även omfatta infrastruktur och tekniska frågor samt ge de riktlinjer som behövs
för att kunna hantera byggloven utifrån planutredningen/fördjupade översiktsplanen.
Gällande verksamhetsområden i Tomelilla föreslås enbart ett helt nytt område; nordöstra industri
området (område nr 10). Där finns det ett detaljplaneuppdrag och en del utredningar inför planarbetet
är genomförda. Under planperioden till 2025 beräknas detta område täcka den efterfrågan som
förväntas, kombinerat med förtätning och förändring av övriga befintliga verksamhetsområden. D
 e
befintliga planområdena förändras över tid och omfattas inte av samma typ av industri idag som när de
planlades i början av 1990-talet. Idag efterfrågas möjligheten till handel allt oftare och merparten verksamheter är inte lika störande som tidigare, utan alstrar istället mer trafik. Ett planuppdrag för att lägga
till handel där det är lämpligt finns idag för norra och västra industriområdet. Förändringarna i sam
hället går allt snabbare, vilket gör det svårt att förutse takten av näringslivets markbehov. K
 ommunen
har därför valt att med pilar illustrera åt vilka håll befintliga verksamhetsområden avses utökas då
ytterligare markbehov finns.
Vattenverket Granebo, som förser Tomelilla tätort med dricksvatten, kräver en ombyggnad för att möta
den ökade befolkningen som det planeras för. Avloppsreningsverket Rosendal har god kapacitet för att
ta emot spillvatten från det beskrivna tillskottet av bostäder. Teknisk försörjning av bland annat vatten
och avlopp är en förutsättning för att ta markområdena i anspråk.
• Befolkningsökning enligt prognos: cirka 455 personer
• Planeringsmål befolkningsökning: 750 personer
• Antal planlagda bostadsenheter idag: 230-250 stycken
• Möjligt ytterligare antal bostadsenheter i nya utbyggnadsområden: cirka 70 stycken
• Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: cirka 20 stycken
• Nytt utbyggnadsområde för verksamhet: 1 styck, cirka 20 ha
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BOSTAD & BEBYGGELSE
Förklaring tabell;

Kolumn Nr redovisar vilket område i kartunderlaget som det avser.
Kolumn Detaljplan redovisar årtal laga kraft, användning, enheter/yta samt typ av bebyggelse
Kolumn Förslag redovisar förslagen markanvändning i översiktsplanen
Kolumn Status redovisar status VA-nät, inom och utom kommunalt versamhetsområde
Kolumn Hänsyn redovisar konflikter, utmaningar och intressen att ta hänsyn till
Kolumn Genomförande redovisar påverkan/konsekvenser vid exploatering av området,
samt tidigare gjorda bedömningar

Utbyggnadsområden Tomelilla/Tryde
Nr Detaljplan

Förslag

Status

Hänsyn

Genomförande

1

Bostäder

Inom verksamhet
sområde.

Hela området ligger inom
vattenskyddsområde för
dricksvattentäkt.

Det finns flera utmaningar med att
exploatera området. Samtliga konflikter behöver utredas ytterligare
innan ställningstagande till bygg
nation inom området.

1979, 2002,
2007
Bostäder,
cirka 100 st

Dagvattenhantering
måste utredas.

Sammanbyggda och
friliggande
en och två
våningar.

2

2014
Bostäder,
cirka 10-15
st

Förslagsvis sker detta inom ramen
för en ny detaljplan då de befintliga
Området har tidigare varit
byggrätterna inte överensstämmer
fruktodling. Eventuella rester
med marknadens efterfrågan.
av bekämpningsmedel
Exploateringsgraden kan komma
måste utredas vidare.
att påverkas beroende på
Ligger delvis inom framtida
utredningarnas resultat. Eventuellt
riksintresse för järnväg.
kan även byggnationen behöva
regleras i placering, utformning och
utförande med hänsyn till bland
annat vattenfrågorna.
Delar inom båtnadsområde.

Bostäder

1991
Bostäder,
cirka 20 st
En eller två
våningar

76

Inom verksamhets
område
Ledningsnätet behöver
kapacitetsutredas.

Två eller tre
våningar

3

Dikningsföretag finns inom
områdets östra del.

Hela området ligger inom
kulturmiljöstråk och gränsar i
nordöstra hörnet till båtnads
område.

Dagvattenhanteringen
måste utredas.

Bostäder

Inom verksamhets
område. Leningsnätet
har bra kapacitet.

Västra kanten av området
ligger inom båtnadområde.

Precis öster om området
Mycket tillskottsvatten i finns en kraftstation.
avloppsledningarna.
Kraftledningar går genom
Dagvattenhantering
området.
finns.
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Skyddsavstånd till kraftstationen
krävs.
Kraftledningarna bör grävas ned.

BOSTAD & BEBYGGELSE
Utbyggnadsområden Tomelilla/Tryde, forts.
Nr Detaljplan

Förslag

Status

Hänsyn

Genomförande

4

Bostäder

Inom verksamhet
sområde.
Ledningsnätet har bra
kapacitet.

Delar av området ligger
inom båtnadsområde och
dikningsföretag finns i östra
kanten av området.

Större delen av området är bebyggt.
Enstaka obebyggda tomter kvar.

Områdets norra och södra
del berörs av dikningsföretag och ligger inom
båtnadsområde.

En arkeologisk förundersökning
behöver göras innan byggnation av
östra delen.

1933
Bostäder,
cirka 30 st
Två våningar

Mycket tillskottsvatten i
avloppsledningarna.
Dagvattenhantering
finns.

5

1933, 1948,
1983

Bostäder

Bostäder,
cirka 60 st.

Ledningsnätet har bra
kapacitet.

Mycket tillskottsvatten i Inom östra delen finns en
registrerad fornlämning.
avloppsledningarna.

Fristående
eller kopplade.

1943, 1965

Bostäder
Mindre
industri samt
bostäder.
Park eller
plantering.

Inom verksamhets
Området ligger inom
område. Ledningsnätet kulturmiljöstråk och delvis
har bra kapacitet.
inom båtnadsområde, samt
Mycket tillskottsvatten i att det ligger nära järnväg/
riksintresse för järnväg.
avloppsledningarna.

1933

BostäAllmänt eller der
offentligt
ändamål.

Inom verksamhetsområde.

Området gränsar till ett
naturreservat.

Va-nätet behöver
utredas.

Delar av området är relativt
kuperat.

Cirka
24 000 m²

8

Detaljplan
saknas
Cirka
630 000 m²
Delvis
bebyggt

Påverkan av järnvägstrafik behöver
utredas vidare. Skyddsavstånd eller
skyddsåtgärder kan behövas för
bland annat buller och vibrationer.

Dagvattenhantering
finns.

Cirka 10 st

7

Beroende på resultat kan ytterligare
åtgärder behövas.

Dagvattenhantering
finns.

Två våningar

6

Delvis inom verksamhetsområde.

Kulturmiljö.

Bostäder

Delvis inom verksamhetsområde.
Va-nätet behöver
utredas.

Hänsyn till omkringliggande naturvärden behöver tas i samband med
exploatering.
Topografin kan påverka
exploateringsgraden.

Området ligger delvis
inom kulturmiljöstråk och
gränsar till riksintresse för
kommunikation.

Områdets olika konflikter, intressen
och skydd behöver utredas vidare,
förslagsvis i en fördjupad översiktsplan, alternativt en planutredning
för att det ska vara möjligt att göra
Inom området finns
dikningsföretag, båtnadsom- avvägningar och bedömningar för
vilka delar av området som går att
råde och lågpunkter.
bebygga. Dessa utredningar och
Eventuellt generellt biobedömningar kan komma att visa
topskydd. Förekomst av
att vissa delar ej kan bebyggas
skyddade arter enligt
och att olika delar kan behöva
artskyddsförordningen.
olika mängd begränsningar i
Höga naturvärden finns
exploateringsgrad, utformning och
inom området.
utförande.
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Utbyggnadsområden Tomelilla/Tryde, forts.
Nr Detaljplan

9

1998

Handel,
kontor
Industri,
cirka 40 000 och
verkm²
samheter

10 Detaljplan
saknas

Cirka
186 000 m²

11 1993

Industri och
handel.
Cirka
40 000 m²
som ej är
bebyggt.

78

Förslag

Verksamheter

Status

Hänsyn

Inom verksamhets
Delar av området ligger
område. Ledningsnätet inom riksintresse för fram
har bra kapacitet.
tida järnväg, kulturmiljöstråk
Mycket tillskottsvatten i och det finns lågpunkter
inom området.
avloppsledningarna.
Dagvattenhantering
behöver utredas.

Föroreningar finns.

Delvis inom verksamhetsområde.
Ledningsnätet har bra
kapacitet.

Inom området finns
dikningsföretag, båtnads
område och fornlämningar.

Eventuellt generellt
Mycket tillskottsvatten i b
 iotopskydd.
avloppsledningarna.
Gränsar till riksintresse för
Dagvattenhantering
kommunikation.
behöver utredas.
Verksamheter

Inom verksamhets
Inom området finns
område (enbart vatten). dikningsföretag, båtnads
Ledningsnätet har bra område och lågpunkter.
kapacitet.

Mycket tillskottsvatten i
avloppsledningarna.
Dagvattenhantering
behöver utredas.
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Genomförande
En omvandling till handelsområde
innebär ny detaljplan där konflik
terna utreds vidare.
I kommande detaljplan behöver
även trafiken hanteras i ett större
perspektiv då handel generellt
genererar betydligt mer trafik än
industri.
Områdets konflikter behöver
utredas och hanteras vidare i
kommande detaljplaneprocess och
dess genomförande.

Vattenfrågorna bör bedömas och
utredas i samband med kommande
lovgivningar.
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Skåne Tranås
I Skåne Tranås föreslås två utbyggnadsområden för bostäder. Båda omfattas idag av detaljplan. Inget nytt
område för verksamheter föreslås. De flesta befintliga verksamheter i Skåne Tranås är mindre och ligger
blandade med bostadsbebyggelsen. Kommunen ser positivt på att fler verksamheter som inte är av störande karaktär etableras i tätorten.
Vattenverket Granebo i Tomelilla, som förser Skåne Tranås med dricksvatten, kräver en ombyggnad för att
möta den ökade befolkningen som det planeras för. Befolkningsökningen i Skåne Tranås är dock av mindre
betydelse jämfört med vattenverkets kapacitet. Avloppsreningsverket i Skåne Tranås har kapacitet för att ta
emot spillvatten från det beskrivna tillskottet av bostäder. Försörjning av VA-tjänsterna är en förutsättning
för att ta markområdena i anspråk.
•

Befolkningsökning enligt prognos: cirka 5 personer

•

Planeringsmål befolkningsökning: 15 personer

•

Antal planlagda bostadsenheter idag: 10-20 stycken

•

Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: 3-5 stycken

•

Inget nytt utbyggnadsområde för verksamhet föreslås

Utbyggnadsområden Skåne Tranås
Nr

12

Detaljplan

Förslag

Status

2009

Bostäder

Inom verksamhets
Området ligger inom riks Föreslagen byggnation har
område. Ledningsnätet intresse för kulturvård.
i detaljplanen bedömts vara
har bra kapacitet.
förenlig med riksintresset.

Bostäder och
kompletterande
verksamheter,
Cirka 5 st
Friliggande,
en våning

13

1990
Bostäder,
Cirka 9000 m²

Bostäder

Genomförande

Mycket tillskottsvatten i I nordöstra kanten
avloppsledningarna.
av området finns
dikningsföretag och
Dagvattenhantering
båtnadsområde.
finns.

Samma bedömning kvarstår
ännu.

Inom verksamhets
Området ligger inom
område. Ledningsnätet riksintresse för kultur
har bra kapacitet.
vård, och marken inom
Mycket tillskottsvatten i området består av
radonhaltigt grus.
avloppsledningarna

Kommunen gör bedömningen
att byggnation enligt gällande
detaljplan inte påverkar riks
intresset negativt.

Dagvattenhantering
behöver utredas.

84

Hänsyn
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Innan eventuell byggnation
behöver radonmätningar göras
och erforderliga åtgärder
beroende på resultat vidtas.
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Onslunda
I Onslunda finns idag ett detaljplanerat utbyggnadsområde för bostäder som ligger i anslutning till skolan
och utöver det området finns möjlighet till förtätning. I anslutning till skolan pekas två områden ut för
skoländamål där pedagogisk verksamhet kan utövas (område nr 15 och 16).
Inget nytt område för verksamhet föreslås, då det redan finns en del detaljplanerad outnyttjad mark och
möjlighet att effektivare använda befintliga byggnader.
Vattenverket Granebo i Tomelilla, som förser Onslunda med dricksvatten, kräver en ombyggnad för att
möta den ökade befolkningen som det planeras för. Avloppsreningsverket i Spjutstorp, som tar emot
spillvatten från Onslunda har tillräcklig kapacitet för det beskrivna tillskottet av bostäder. Försörjning av
VA-tjänsterna är en förutsättning för att ta markområdena i anspråk.
•

Befolkningsökning enligt prognos: 40 personer

•

Planeringsmål befolkningsökning: 35 personer

•

Antal planlagda bostadsenheter idag: 40-60 stycken

•

Antal möjliga bostadsenheter som försvinner vid ändring av detaljplan: 3 enbostadshus samt 
ca 1000 kvm för flerbostadshus.

•

Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: ca 10 stycken

•

Inget nytt utbyggnadsområde för verksamhet föreslås

Utbyggnadsområden Onslunda
Nr

Detaljplan

14 1990

Förslag
Bostäder

Bostäder
12000 m²
Flerbostadshus, en eller
två våningar

15 1989

Flerbostadshus, en eller
två våningar

86

Inom verksamhetsområde. Marken inom området
Ledningsnätet har bra
består av radonhaltig
kapacitet.
berggrund och området ligger delvis inom
Mycket tillskottsvatten i
båtnadsområde.
avloppsledningarna.

Genomförande
Innan eventuell byggnation
behöver radonmätningar göras och
erforderliga åtgärder beroende på
resultat vidtas.

Skola

Inom verksamhetsområde. Marken består av
Ledningsnätet har bra
radonhaltig bergkapacitet.
grund. Del av området
berörs av fornminnen
Mycket tillskottsvatten i
och hela ligger inom
avloppsledningarna.
båtnadsområde.
Dagvattenhantering finns.

Innan eventuell byggnation
behöver radonmätningar göras och
erforderliga åtgärder beroende på
resultat vidtas.

Skola

Inom verksamhetsområde. Marken inom området
Ledningsnätet har bra
består av radonhaltig
kapacitet.
berggrund och området ligger delvis inom
Mycket tillskottsvatten.
Dagvattenhantering finns. båtnadsområde.

Innan eventuell byggnation
behöver radonmätningar göras och
erforderliga åtgärder beroende på
resultat vidtas.

Enbostadshus

Bostäder

Hänsyn

Dagvattenhantering finns.

Bostäder

16 1990

Status
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Spjutstorp
I Spjutstorp finns gott om detaljplanelagd mark för bostäder. Dock finns inte intresse att bebygga denna
mark och det har inte byggts något nytt bostadshus på årtionden. De befintliga detaljplanerna kan
eventuellt motverka annan utveckling av tätorten. Av den anledningen föreslås att detaljplaner för bostäder
upphävs inom tre områden.
Vattenverket Granebo i Tomelilla, som förser Spjutstorp med dricksvatten, kräver en ombyggnad för att
möta den ökade befolkningen som det planeras för. Befolkningen i Spjustorp är dock av mindre betydelse
jämfört med vattenverkets kapacitet. Avloppsreningsverket i Spjutstorp har tillräcklig kapacitet för att ta
emot spillvatten från det beskrivna tillskottet av bostäder. Försörjning av VA-tjänsterna är en förutsättning
för att ta markområdena i anspråk.
•

Befolkningsökning enligt prognos: 25 personer

•

Planeringsmål befolkningsökning: 10 personer

•

Antal planlagda bostadsenheter idag: cirka 35-40 stycken

•

Antal möjliga bostadsenheter som försvinner vid eventuellt upphävande alternativt ändring
av detaljplan: cirka 30 stycken

•

Möjligt antal bostadsenheter i utbyggnadsområden efter upphävandet av detaljplanen:
5-10 stycken

•

Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: cirka 5 stycken

•

Inget nytt utbyggnadsområde för verksamhet föreslås

Utbyggnadsområden Spjutstorp
Nr

17

Detaljplan
1982
Bostäder, cirka
5 st
Friliggande

18

1982
Handel, små
industri och
i vissa fall
bostäder.

Förslag
Bostäder

Status

Inom verksamhetsområde. Västra kanten ligger
Ledningsnätet har bra
inom båtnadsområde.
kapacitet.
Dagvattenhantering finns.

Bostäder Inom verksamhetsområde. I västra kanten finns en
och verk- Ledningsnätet har bra
lågpunkt.
samheter kapacitet.
Dagvattenhantering finns.

Cirka 3 bostäder och 5000
m² mark för
småindustri
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Genomförande

BEBYGGELSE
BOSTAD & BEBYGGELSE		

Spjutstorp

17

18

Bostäder
Verksamhet
Upphävs

Skala 1:10 000

17

18
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Lunnarp
Tre områden föreslås för bostäder i Lunnarp. Samtliga omfattas idag av detaljplan. Ett område för verksamheter föreslås, även det är detaljplanelagt. Kommunen avser upphäva en detaljplan för ett område för
verksamheter som ligger inne bland bostäder och på mark med risk för vattensamling vid skyfall.
Vattenverket Granebo i Tomelilla, som förser Lunnarp med dricksvatten, kräver en ombyggnad för att
möta den ökade befolkningen som det planeras för. Avloppsreningsverket Rosendal i Tomelilla, som tar
emot spillvatten från Lunnarp, har god kapacitet för det beskrivna tillskottet av bostäder. Försörjning av
VA-tjänsterna är en förutsättning för att ta markområdena i anspråk.
•

Befolkningsökning enligt prognos: 38 personer

•

Planeringsmål befolkningsökning: 30 personer

•

Antal planlagda bostadsenheter idag: 70 stycken

•

Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: 5 stycken

•

Detaljplan för ca 8 000 kvm för verksamheter föreslås upphävas

•

Inget nytt utbyggnadsområde för verksamhet föreslås

Utbyggnadsområden Lunnarp
Nr

Detaljplan

19 1983

Förslag
Bostäder

Bostäder, cirka
45 st

Delvis inom verksamhetsområde. Ledningsnätet har bra
kapacitet.
Dagvattenhantering behöver
utredas.

Friliggande,
sammanbyggda,
en våning

20 1983

Status

Bostäder

Bostäder, i vissa
fall småindustri,
bostäder samt i
vissa fall handel
m.m. Parkering.
Cirka 20 enheter

Inom verksamhetsområde.
Ledningsnätet har bra
kapacitet.
Dagvattenhantering behöver
utredas.

Hänsyn
Delar av området ligger
inom kulturmiljöstråk.
Inom området finns också
dikningsföretag och
båtnadsområde. Området
gränsar till riksintresse för
kommunikation.

Genomförande
Kommunen gör bedömningen att byggnation
enligt gällande detalj
plan varken påverkar
riksintresset eller kulturmiljöstråket negativt.

Området ligger inom
Dagvattenfrågorna
båtnadsområde och det
bör bedömas och
finns även dikningsföretag. utredas i samband med
kommande lovgivningar.

Två våningar

21 1983

Bostäder,
cirka 5 st
Två våningar

22 1989

Småindustri,
handelsändamål
cirka 10 000 m²

90

Bostäder

Inom verksamhetsområde.
Ledningsnätet har bra
kapacitet.

Området ligger inom
båtnadsområde.

Dagvattenfrågorna
bör bedömas och
utredas i samband med
kommande lovgivningar.

Större delen av området
ligger inom båtnadsområde, och det finns även
dikningsföretag och
lågpunkt.

Dagvattenfrågorna
bör bedömas och
utredas i samband med
kommande lovgivningar.

Dagvattenhantering behöver
utredas.
Verksam- Delvis inom verksamhets
heter
område. Ledningsnätet har
bra kapacitet.
Dagvattenhantering behöver
utredas.
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Lunnarp

22

19

21

20

Bostäder
Verksamhet
Upphävs

Skala 1:10 000

22

19

21

20

Skala 1:10 000
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Smedstorp
I Smedstorp finns idag tre detaljplanelagda områden för bostäder. Ett av dessa områden (område nr 23)
ligger delvis inom yttre skyddsområde för vattentäkt. Den del av området som ligger inom skyddsområdet
föreslås upphävas. Inget nytt område för verksamheter föreslås, då det finns möjligheter att förtäta i befintliga verksamhetsområden vid stationen.
Vattenverket i Smedstorp har god kapacitet för att möta den ökade befolkningen som det planeras för.
Avloppsreningsverket Rosendal i Tomelilla, som tar emot spillvatten från Smedstorp, har god kapacitet för
det beskrivna tillskottet av bostäder.
•

Befolkningsökning enligt prognos: 60 personer

•

Planeringsmål befolkningsökning: 70 personer

•

Antal planlagda bostadsenheter idag: 40 stycken

•

Möjligt antal ytterligare bostäder i område nr 26: cirka 20 stycken

•

Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: 10–15 stycken

•

Antal möjliga bostäder som försvinner vid upphävande av detaljplan: cirka 20 stycken

•

Inget nytt utbyggnadsområde för verksamhet föreslås

Utbyggnadsområden Smedstorp
Nr

Detaljplan

23 1981

Förslag
Bostäder

Bostäder, 
cirka 5 st
Friliggande,
en våning.

24 1981

Status
Delvis inom verksamhetsområde.
Ledningsnätet har bra
kapacitet.

Bostäder

Friliggande,
en våning.

Genomförande

Den del av detalj
planen som föreslås
upphävas ligger inom
vattenskyddsområde.
Den andra delen
ligger till stor del inom
båtnadsområde.

Att upphäva detaljplanen inom vattenskyddsområdet är för att långsiktigt
säkra att inga föroreningar från eventuell
byggnation kan nå vattentäkten.

Inom verksamhetsom- Området ligger
råde. Ledningsnätet
inom riksintresse
har bra kapacitet.
för kulturvård och
inom kulturmiljöstråk,
Dagvattenhantering
båtnadsområde och
behöver utredas.
område för forn
lämning.

Kommunen gör bedömningen att
byggnation enligt gällande detaljplan inte
påverkar riksintresset negativt.

Dagvattenhantering
finns.

Bostäder,
cirka 10 st

Hänsyn

En arkeologisk förundersökning behöver
göras innan byggnation av den östra
delen. Beroende på resultat kan ytter
ligare åtgärder behövas.
Dagvattenfrågorna bör bedömas och
utredas i samband med kommande
lovgivningar.

25 1981

Bostäder,
cirka 6 st

Bostäder

Fristående,
radhus, en
våning

26 Ej detaljplan,
cirka 20 st

Inom verksamhetsom- Området ligger
råde. Ledningsnätet
inom riksintresse för
har bra kapacitet.
kulturvård och inom
kulturmiljöstråk.
Dagvattenhantering

Kommunen gör bedömningen att
byggnation enligt gällande detaljplan inte
påverkar riksintresset negativt.

Ej inom verksamhets- Området ligger
område.
inom riksintresse för
Ledningsnätet har bra kulturmiljö.
kapacitet.

I kommande detaljplaneprocess behöver
områdets eventuella byggnations påverkan på riksintresset studeras närmare.

behöver utredas.
Bostäder

Dagvattenhantering
finns.
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Dagvattenfrågorna bör bedömas och
utredas i samband med kommande
lovgivningar.

Den bedömningen kan innebära att olika
former av begränsningar i exploateringsgrad, utformning och utförande kan
vara nödvändigt att reglera med plan
bestämmelser.
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Smedstorp

26
23
25

24

Bostäder
Upphävs

Skala 1:10 000

26
23
25

24
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Brösarp
Fyra områden för bostäder föreslås i Brösarp. Tre av dessa (område nr 27, 28 och 29) är idag planlagda.
För område nr 30 finns detaljplan som behöver ändras till bostadsändamål. Inget ytterligare verksamhetsområde föreslås då det nyligen skapades ett nytt mindre verksamhetsområde (område nr 32) i
samband med detaljplan för bostäder i område nr 27.
Skogen mellan Brösarp och Brunnsvik används idag som närrekreationsområde och föreslås kvarstå.
Under planperioden fram till år 2025 finns inget behov av ytterligare områden för bostäder då
föreslagna områden kombinerat med förtätning täcker det förväntade behovet. Dock är det möjligt att
detaljplanen för område nr 29 kan behöva ändras, då byggrätterna fördelades efter ett projekt som inte
genomfördes under 1980-talet.
Vattenverket i Brösarp har god kapacitet för att möta den ökade befolkningen som det planeras för.
Avloppsreningsverket i Brösarp behöver kapacitetsutredas. Det är idag oklart om reningsverket klarar av
det beskrivna tillskottet av bostäder. Försörjning av VA-tjänsterna är en förutsättning för att ta mark
områdena i anspråk.
• Befolkningsökning enligt prognos: 40 personer
• Planeringsmål befolkningsökning: 90 personer
• Antal planlagda bostadsenheter idag: 65 stycken
• Möjligt ytterligare antal bostadsenheter i utbyggnadsområden: cirka 30 stycken (område nr 30)
• Möjligt ytterligare antal bostadsenheter genom förtätning: cirka 20 stycken
• Utbyggnadsområde för verksamhet: inget nytt område föreslås

Utbyggnadsområden Brösarp
Nr

Detaljplan

27 2014

Förslag

Status

Hänsyn

Genomförande

Bostäder

Ej inom verksamhets
område.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för rörligt
friluftsliv, i skog som utgör
närrekreation, samt i
närheten av ett
Natura 2000- område.

Föreslagen byggnation har i
detaljplanen bedömts vara
förenlig med riksintressena.
Samma bedömning kvarstår.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för rörligt
friluftsliv, i skog som utgör
närrekreation, i närheten
av ett Natura 2000område, samt delvis inom
Riksintresse för naturvård.

Föreslagen byggnation har i
detaljplanen bedömts vara
förenlig med riksintressena.
Samma bedömning kvarstår.

Bostäder,
25 st

Det finns inget dagvattennät. Dagvatten
omhändertas lokalt.

Friliggande

Övrigt VA-nät har bra
kapacitet.

Dagvattenfrågan bör bedömas
och hanteras i kommande lov
givningar.

Kommunalt VA genom
avtal.

28 2016

Bostäder, max
20 st
Friliggande,
samman
byggda

Bostäder

Ej inom verksamhets
område.
Det finns inget dagvattennät. Dagvatten
omhändertas lokalt.
Övrigt VA-nät har bra
kapacitet.
Kommunalt VA genom
avtal.
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Dagvattenfrågan bör bedömas
och hanteras i kommande lov
givningar.

BOSTAD & BEBYGGELSE
Nr

Detaljplan

29 1989

Förslag

Status

Hänsyn

Genomförande

Bostäder

Ej inom verksamhets
område.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för rörligt
friluftsliv, och till liten del
inom båtnadsområde.

Föreslagen byggnation har i
detaljplanen bedömts vara
förenlig med riksintressena.
Samma bedömning kvarstår.

Bostäder,
cirka 40 st

Dagvattenhantering
behöver utredas

En våning

Dimensionsökning på
avloppsnätet behövs.

Ny/ändring av detaljplan är
på gång då byggrätter och
fastighetsindelningar inte överrensstämmer med marknadens
efterfråga.
VA frågorna utreds i samband
med detaljplan var vid även
utökning av verlsamhetsområde
prövas.

30 1981

Park eller
plantering

Bostäder

Ej inom verksamhets
område.
Dagvattenhantering
behöver utredas.
Dimensionsökning på
avloppsnätet behövs.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för rörligt
friluftsliv, till större delen
inom kulturmiljöstråk och
till liten del även inom
område för fornlämning.

I kommande detaljplaneprocess
behöver områdets eventuella byggnations påverkan på
riksintresset, kulturstråket och
fornlämningen studeras närmare
tillsammans med vattenfrågorna.
Den bedömningen kan innebära
att olika former av begränsningar
i exploateringsgrad, utformning och utförande kan vara
nödvändigt att reglera med
planbestämmelser.
I samband med antagande av
ny detaljplan bör det kommunala
verksamhetsområdet ses över.

31 1981
Småindustri

Verksam- Delar inom verkheter
samhetsområde.
Ledningsnätet behöver
kapacitetsutredas. Det
finns inget dagvattennät
att ansluta till.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv,
riksintresse för rörligt
friluftsliv och inom
kulturmiljöstråk.

Föreslagen byggnation har i
detaljplanen bedömts vara förenlig med riksintressena. Samma
bedömning kvarstår.

Området ligger inom
riksintresse för friluftsliv, riksintresse för
rörligt friluftsliv, samt i
närheten av ett Natura
2000- område.

Föreslagen byggnation har i
detaljplanen bedömts vara förenlig med riksintressena. Samma
bedömning kvarstår.

Dagvatten omhändertas
lokalt.

32 2014
Verksamhetsområde
med sällanköpshandel,
icke störande
småindustri
och hantverk.
Cirka 7000 m²

Verksam- Ej inom verkheter
samhetsområde.
Ledningsnätet behöver
kapacitetsutredas.
Det finns inget dag
vattennät att ansluta till.
Dagvatten omhändertas
lokalt.

Dagvattenfrågorna bör bedömas
och utredas i samband med kommande lovsökningar.

Dagvattenfrågan bör bedömas
och hanteras i kommande
lovgivningar.

Kommunalt VA genom
avtal.
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BOSTAD & BEBYGGELSE
BOSTADSFÖRSÖRJNING

En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för
en kommuns möjlighet att växa och för invånarnas
möjlighet att leva ett gott liv oavsett ålder och
förutsättningar.
Tomelilla kommun utgår i sitt arbete med bostads
försörjningen från det nationella målet för
bostadspolitiken.
Nationella målet för bostadspolitik
Det nationella målet för bostadspolitiken är en
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som
svarar mot behoven. I målet har regering och riksdag
fastlagt att bostaden är en social rättighet.
Bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för att alla
ska kunna bo i goda bostäder till rimliga kostnader
och i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt
hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika och
värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god
uppväxt för barn och ungdomar.
Region Skånes mål för bostadspolitik
Bland de operativa målen i det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne finns det två mål som direkt rör
bostadsfrågan:
• Att en väsentlig del av tillkommande bebyggelse
för bostäder, arbetsplatser och service sker i
goda kollektivtrafiklägen
• Att bostadsproduktionen ökar till minst 5000
lägenheter per år i Skåne, med en allsidig
sammansättning vad gäller hustyper och
upplåtelseformer
Lagstiftning
Medan målen ovan styr inriktningen för arbetet med
bostadsförsörjningen regleras det även på ett juridiskt
plan av ett antal lagar. Kommunens juridiska ansvar
och skyldigheter preciseras främst i kommunallagen
(KL), bostadsförsörjningslagen (BFL), Plan- och
bygglagen (PBL), socialtjänstlagen (SoL) och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Syftet med bostadsförsörjningslagen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod BFL
§1. Riktlinjerna ska vara vägledande vid tillämpningen
av PBL kap §3 pkt 5. Bland annat ställs det krav på
att det av kommunens översiktsplan ska framgå hur
kommunen avser tillgodose det långsiktiga behovet av
bostäder.
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade innehåller krav på bostäder för
personer med särskilda behov. Dessa bostäder är:
• Särskilt boende enligt bistånd, enligt SoL
• Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS
• Bostad med särskild service för barn och ungdomar,
enligt LSS

Mellankommunal och Regional fråga
Det är viktigt att komma ihåg att bostadsmarknaden
och arbetsmarknaden hänger samman. De är d essutom
inte bara lokala marknader, utan även regionala.
Människor flyttar, bor och arbetar över kommungränserna. Därför bör kommunen som en del av sitt
arbete försöka analysera kommunens roll i regionen.
Enligt Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys för
år 2015 råder det bostadsbrist bland annat i Ystad,
Sjöbo och Tomelilla kommuner. Gemensamt för
dessa kommuner är att det råder en brist på bostäder i
centralorten, samtidigt som det är balans på bostads
marknaden totalt sett.
Större projekt och etableringar på den regionala
arbetsmarknaden påverkar också bostadsmarknaden.
Etableringen av forskningsanläggningarna ESS och
MAX IV i Lunds kommun kan ge en ökad efter
frågan på 500 bostäder per år. De direkta effekterna
på bostadsmarknaden förutsätts främst påverka Lund
och Malmö, men dess indirekta effekter påverkar även
övriga delar av regionen.
Bostadsmarknadssituationen i andra kommuner och
projekt eller etableringar på arbetsmarknaden är två
exempel på faktorer som har en regional effekt på
bostadsmarknaden. I vissa fall påverkas kommunen
endast marginellt, i andra fall kan det röra sig om större
påverkan. Tomelilla kommun bör i planeringen av det
egna bostadsbeståndet ta hänsyn till den regionala
utvecklingen. Detta för att säkerställa att fi
 nansiella
medel används där de gör mest nytta och att
kommunens arbete bidrar till en övergripande positiv
utveckling av den regionala bostadsmarknaden.
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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NUVARANDE BOSTADSSITUATION
Hyresrätter

Samtliga bostadsföretag i Tomelilla kommun besvarade
år 2014 en enkät om sina lägenheter. Av svaren framgick att av kommunens cirka 900 hyreslägenheter var
endast nio lediga vilket motsvarar en procent av det
totala beståndet. Kommunen bedömer efter diskus
sioner med bostadsföretagen att andelen tomma
lägenheter inte har ökat de senaste åren.

Kooperativa hyresrätter
I Tomelilla färdigställdes de första kooperativa
hyresrätterna år 2012. De var tolv till antalet. Dessa
lägenheter var ett lyckat koncept för nybyggnation i en
kommun som Tomelilla.
Under framtagandet av denna översiktsplan har
ytterligare 25 bostadsenheter tillkommit och fler är
planerade.

Bostadsrätter
En del av bostadsbeståndet i Tomelilla tätort är
bostadsrätter i form av lägenheter i flerfamiljshus,
radhus, kedjehus, parhus eller friliggande villor. De
bostadsrätter som kommer ut till försäljning omsätts
relativt snabbt på marknaden.

Egna hem
Största delen av bostadsbeståndet i Tomelilla kommun
består av privatägda villor. Nya egna hem i form av
villor byggs varje år i Tomelilla. De villor som kommer
ut på marknaden säljs vanligtvis relativt snabbt i
centralorten, medan det kan ta längre tid i de andra
tätorterna. Marknaden styrs inte bara utav utbud och
efterfrågan utan även av andra saker som t.ex. statliga
regleringar.

Särskilt boende
Efter en fördjupad analys kan konstateras att
kommunen har en balans i antalet särskilda boendeplatser i dagsläget. Det finns även en beredskap för
att möta en förutspådd framtida ökning genom att
anpassa vissa av de befintliga särskilda boendena. På
sikt kommer fler anpassningar behövas i och med att
demensdiagnoserna ökar.

Tryggt boende
Tryggt boende erbjuds idag till personer över 75 år.
Kommunen ser behov av seniorlägenheter som är fullt
utrustade och som möjliggör tidigare inflyttning än
dagens 75- årsgräns.
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Tryggt boende skulle därmed kunna användas till
korttidsverksamhet med rehabinriktning för dem som
inte kan tillgodogöra sig omvårdnad eller träning i det
egna hemmet.

Bostäder för personer med
funktionsnedsättning
Det bedöms inte föreligga något behov av att uppföra
nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning de närmaste åren. Däremot finns behov av
enskilda bostäder för personer med funktionsned
sättningar. Dessa bostäder kan skapas i det allmänna
bostadsbeståndet, med närhet till boendestöd till
exempel genom hemtjänst eller beviljad assistans.

LSS boenden
Kommunen har fyra boenden för målgruppen, men
för framtiden bedöms ytterligare lägenheter behövas.
En dialog förs med det kommunala bostadsbolaget
om möjlighet till byggande av ett nytt gruppboende
för målgruppen med mer omfattande omsorgs och
omvårdnadsbehov.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
NYA BOSTÄDER

I dagsläget finns detaljplanelagd mark för ca 390
bostadsenheter inom kommunen. Dessa är fördelade
över både centralorten och övriga tätorter. Tomelilla
kommun har en boendetäthet på samma nivå som
rikssnittet, vilket är 2,1 personer per bostad. Med en
planerad befolkningsökning på 1050 personer innebär
det att cirka 500 bostadsenheter kommer behövas till år
2025 under förutsättningen att boendetätheten k varstår
på samma nivå. Om hälften av byggnationen sker
utanför planlagt område, vilket har varit fallet de senaste
åren, skulle cirka 250 planlagda bostadsenheter behövas.
Det innebär att kommunen redan idag har plan
beredskap för den planerade befolkningsökningens
behov under planperioden till år 2025. Det förutsätter
att utbudet av planerad mark stämmer överens med
efterfrågan.
Större delen av befintliga detaljplaner som ej är genomförda tillåter enfamiljshus med fri utformning, men har
begränsningar av byggrätten i bestämt antal kvadratmeter per tomt eller antal kvadratmeter i förhållande
till fastighetens area. Under de senaste fem åren har
kommunen arbetat med att skapa mer flexibla planer
i centralorten där det även finns planberedskap för
radhus, kedjehus eller flerfamiljshus.
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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Utveckling av det befintliga beståndet
Förädling och omvandling av det befintliga bostadsbeståndet kan både öka antalet bostäder och förbättra
kvaliteten. Det finns byggnader som inte används
effektivt idag eller som står tomma och förfaller.
Kommunen har ingen kartläggning över hur många
bostäder som skulle kunna skapas genom att bygga
om befintliga byggnader eller genom att ta i bruk de
tomma. Ett sådant underlag framtaget tillsammans
med fastighetsägare vore bra att ha då bostadsbehovet
framöver är svårt att förutse. Stora delar av bostadsbeståndet är idag mindre lämpligt för boende med
funktionsnedsättningar.
Möjligheterna att omvandla befintliga bostäder till
olika typer av flexibla bostäder till olika målgrupper
behöver undersökas. En inventering av tillgänglighet är
aktuell inom kommunen. Den omfattar dock inte alla
bostäder, men är en början på en sådan kartläggning.
Det är viktigt att inventeringen görs tillsammans med
fastighetsägarna och med en kontinuerligt pågående
dialog. Det finns många åtgärder man kan vidta för
att förbättra tillgängligheten avsevärt utan att det
blir alltför stora kostnader. Gör man åtgärder så att
tillgängligheten förbättras blir bostadsbeståndet mer
flexibelt och kan anpassas bättre efter de variationer i
efterfrågan som sker över tid.

Framtiden
I Tomelilla kommun finns flera utmaningar för
bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen.
De främsta utmaningarna är att få igång flyttkedjan,
hålla igång byggandet och göra bostäderna mer flexibla.
Få igång flyttkedjan
Om kommunen kan erbjuda attraktivt centralt boende
för äldre kan dessa flytta ur sina nuvarande bostäder.
Exempel på sådana bostäder kan vara villor och gårdar,
där barnfamiljer gärna bosätter sig. Familjer som efter
de äldres utflytt kan flytta in i dessa bostäder kanske i
sin tur lämnar lägenheter som är mer lämpade för unga
vuxna.
Genom att skapa attraktiva och funktionella bostäder
för flera målgrupper kan bostäder i andra delar av
flyttkedjan frigöras.
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Hålla igång byggandet
För att få igång flyttkedjan behöver byggandet hållas
igång. Sedan år 2000 har invånarantalet ökat med mer
än 650 invånare. Byggnationen har fram till 2012 varit i
stort sett obefintlig, förutom några villor per år.
De c a125 lägenheter som stod lediga år 2000 har fyllts
och därutöver har en del permanentning av fritidshus
skett.
För att hålla igång bostadsbyggandet på samma nivå
som de senaste åren behövs det att några fortsätter
visa vägen och visar att det faktiskt går att bygga och få
bostäderna uthyrda, trots att det blir dyrare lägenheter
än i det befintliga beståndet. År 2012 byggdes fler
familjshus för första gången sedan 90-talet och dessa
lägenheter gick åt omgående. Idag har det kommunala
bostadsbolaget färdigställt ytterligare lägenheter centralt.
Då är det även möjligt att byggandet varit så omfattande
att flyttkedjan märkbart påverkats.
Göra bostäderna mer flexibla
Det är viktigt att vara medveten om att mindre kommuner som Tomelilla generellt inte kan bygga bostäder
som är särskilt anpassade för en specifik målgrupp.
Bostäder måste ha en generell utformning som minst
följer samhällets normkrav vad gäller funktionalitet och
användbarhet.

LÄS MER
•

Tomelilla kommuns
kulturmiljöprogram 2002:
Ortsrapporter Kultur
historisk översikt

•

Äldreomsorgsplanen

FORTSATT ARBETE
•

Inventering och kartläggning
av tillgänglighet i befintligt
bostadsbestånd

•

Inventering av möjliga
bostäder som idag har
annan användning

•

Bostadsförsörjningsprogram

•

Fördjupad översiktsplan
över Tomelilla/Tryde

•

Fördjupad översiktsplan,
alternativt planutredning
för Ullstorp (område nr 8)

•

Se över dikningsföretags- och
båtnadsområdens omfattning
där kommunalt verksamhetsområde finns för vatten och
avlopp
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

BOSTAD OCH BEBYGGELSE

20.

Vid ny bebyggelse i projekt om tre eller fler enheter ska detaljplan upprättas om inte särskilda skäl föreligger.

21.

Tomelilla kommun ska följa bebyggelsestrategin och de generella riktlinjerna för byggnation på landsbygden.

22.

Ny bebyggelse ska inte påtagligt skada eller förhindra allmänna intressen som exempelvis högvärdigt jordbruk, energi eller annan teknisk försörjning.

23.

Bedömning av lämplighet för byggnation på åkermark ska göras utifrån hur brukningsvärd marken är.
Byggnationer ska inte hindra möjligheten att bedriva rationellt jordbruk.

24.

Områden som är utpekade i åtgärdsprogram för Nybroån och Tommarpsån bör inte bebyggas,
om byggnationen påverkar föreslagna åtgärder negativt.

25.

Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom båtnadsområden och vattenskyddsområden ska en förenklad
bedömning av effekter på dikningsföretag, flödesreglering och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

26.

Bygglov bör inte beviljas inom områden som är utpekade i naturvårdsprogrammet.

27.

Häva alternativt ändra en del eller delar av befintliga detaljplaner i tätorterna där kommunen inte ser det som
troligt eller lämpligt att det byggs nya bostäder.

28.

Fördjupad översiktsplan för Tomelilla/Tryde ska tas fram.

29.

Fördjupad översiktsplan över Ullstorp alternativt planutredning med eventuella riktlinjer för ny bostadsbebyggelse i närheten av centralorten/tätorten.

30.

Kommunen ska ha en planberedskap och verka för nybyggnation av olika typer av bostadsbebyggelse med
olika upplåtelseformer.

31.

Kommunen ska ge möjlighet till varierande boendemiljöer som stödjer trivsel, trygghet, delaktighet
och tillgänglighet.

32.

Bostädernas utformning kan inte vara alltför riktade utan de får ha en grundutformning som passar för flera
målgrupper.

33.

Vid planering av nya bostadsområden ska den offentliga närmiljöns användbarhet, attraktivitet, tillgänglighet till
rekreationsområde och barnperspektiv vara i fokus.

34.

Tomelilla kommun ska planera nya områden klimatsmart för att främja en hållbar utveckling.

35.

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram med utgångspunkterna i översiktsplanens bostads- och
bebyggelsedelar.
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NATIONELLA
TRANSPORTPOLITISKA MÅL

Transportpolitikens övergripande mål är:
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet ska uppnås genom att tillgängligheten för medborgarna och näringslivet säkerställs,
samtidigt som hänsyn tas till trafiksäkerhet, miljö och
hälsa.
Transportsektorn ska bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljön och miljökvalitetsmålen
nås. Högst prioritet ges de mål för vilka transportsystemets utveckling är av stor betydelse.
Funktionsmålet: tillgänglighet
Transportsystemens utformning, funktion och
användning ska medverka till att ge alla en grund
läggande tillgänglighet med god kvalitet och
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Målet har preciserats enligt följande:
• Medborgarnas resor förbättras genom
ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras
och stärker den internationella konkurrenskraften
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan
regioner samt mellan Sverige och andra länder
• Arbetsformer, genomförandet och resultaten
av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle
• Transportsystemet utformas så att det är
användbart för personer med funktionsnedsättning
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt
använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar
• Förutsättningarna att välja kollektivtrafik, att
färdas till fots eller per cykel förbättras
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SVERIGEFÖRHANDLINGEN

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Malmö, Göteborg och Stockholm
men även en satsning för att få igång bostadsbyggandet
i Sverige. I samband med förhandlingen har stor
städerna tagit fram ytterligare åtgärder och satsningar
på bostadsbyggande, kollektivtrafik och cykelvägar.
De viktigaste samhällsnyttorna med insatserna är att
öka bostadsbyggandet och skapa fler jobb.

REGIONAL INFRASTRUKTUR
Regional transportinfrastrukturplan

Region Skåne är ansvariga för att upprätta en regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) som styr hur
statens ekonomiska ram används i den regionala
infrastrukturen. Regeringen gör därefter en av
vägning mellan landets alla regioner och beslutar om
ekonomiska ramar. Efter det fastställs och beslutas
planen av regionfullmäktige. Planen görs om varje
mandatperiod.
Framtagandet av RTI-planen görs i samverkan med
Skånes 33 kommuner och stora satsningar görs på
samhällsbyggande och kollektivtrafik.
Planen omfattar bland annat:
• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i det
nationella stamvägnätet, det vill säga samtliga
länsvägar samt de riksvägar som inte ingår i det
nationella stamvägnätet
• Åtgärder i sådana anläggningar för vilka statlig
medfinansiering kan beviljas enligt förordningen
(2009:237) om statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar
• Byggande och drift av enskilda vägar
För planen ska strategi för ett hållbart transportsystem
i Skåne 2050 vara en utgångspunkt för prioritering
av stråk, objekt och potter. Sverigeförhandlingen
är en del av infrastrukturplaneringen på nationell,
regional och kommunal nivå. Skånebilden identifierar ett antal prioriteringar, men fler satsningar
behövs för att möta behoven och bidra till att uppnå
färdmedelsfördelningen.
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Strategi för ett hållbart transportsystem i
Skåne 2050
Strategin fastställer och tydliggör vägval, mål och
prioriteringar för infrastruktursatsningar som ett medel
för att nå Skånes regionala utvecklingsmål. Syftet är att
fastställa en övergripande plan för en långsiktig hållbar
samhällsutveckling. Strategin tar hänsyn till globala,
nationella och regionala mål för transportpolitiken.
För strategin finns det ett antal fördjupningar såsom
trafikförsörjningprogram, tågstrategiskt underlag,
godsstrategi, cykelstrategi, mobilitetsplan, drivmedel och
bredbandsstrategi.
Strategin anger färdmedelsfördelning och riktlinjer för
prioriteringar till RTI-planen. För att nå färdmedelsfördelningen har region Skåne identifierat tre övergripande
förutsättningar; Ett transporteffektivt samhälle, Ökad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och Bibehålla
kvalitén i befintlig infrastruktur.
Riktlinjer för prioritering har tagits fram och ska
fungera som grund för planering av transportsystemet.

SKÅNEBILDEN

Sverigeförhandlingen är en viktig del av nuvarande
infrastrukturplanering på nationell och regional nivå.
Genom bättre infrastruktur kan vi ta tillvara regionens
utvecklingsmöjligheter och underlätta människors
vardag. Utgångspunkterna för Skånebilden är;
• Höghastighetsbanans sträckning i Skåne ska i ett 		
första utbyggnadssteg ha stationer i Malmö, Lund 		
och Hässleholm.
• Byggnationen av höghastighetsbanan ska starta 		
söderifrån, för att undanröja de stora flaskhalsarna i
det nationella och regionala järnvägssystemet och i
den av EU prioriterade ScanMed-korridoren.
• Skånebanan ska ha konkurrenskraftiga restider, för
att koppla Helsingborg och Kristianstad till höghastighetsbanan samt för att koppla samman de två
arbetsmarknadsregionerna i Skåne.
• Västkustbanan mellan Maria station och
Helsingborg C ska ha dubbelspår, för ökad
kapacitet och snabbare förbindelser på den för 		
Skåne, Sverige och EU viktiga Västkustbanan.
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• Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och 		
Helsingör ska påbörjas så snart det går. Öresunds-		
metron mellan Malmö och Köpenhamn är kopplad
		till utbyggnad av Köpenhamns metro. Upp-		
fattningen är att den fasta förbindelsen mellan
Helsingborg och Helsingör ska byggas före 		
metron, men att metron kan byggas oberoende av
om en HH-förbindelse har beslutats.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER
Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) förväntas säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag
och färdmedel, liksom alla typer av åtgärder. Det
handlar både om resurshushållning och om bidrag
till hållbar samhällsutveckling. Regeringen anger i
proposition 2011/12:118, avsnitt om den fysiska
planeringen av vägar och järnvägar, att: ”Den
formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär en förutsättningslös
transportslagsövergripande analys med tillämpning av
fyrstegsprincipen.”

SKÅNETRAFIKEN

Region Skåne är regional kollektivtrafikmyndighet
i Skåne län och har därmed det politiska och
ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade
kollektivtrafiken.
Skånetrafiken driver den samhällsfinansierade kollektivtrafiken och ansvarar för Pågatåg, Öresundståg,
gula regionbussar och gröna stadsbussar. I flertalet
kommuner, bland annat Tomelilla kommun, ansvarar
Skånetrafiken även för serviceresor, såsom färdtjänst
och sjukresor.
Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne beskriver mål
och utveckling för kollektivtrafiken och utgår från sex
övergripande mål. Bland annat ska antalet resor med
kollektivtrafik fördubblas till 2020 (jämfört med 2006)
och marknadsandelen ska uppgå till minst 40 %, en
fördubbling jämfört med 2006. Hela kollektivtrafiken
ska drivas med fossilfria bränslen senast år 2020.
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Fyrstegsprincipen förbättra det vi har!
Åtgärderna ska analyseras
enligt den så kallade fyrstegsprincipen, vilket innebär att
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis
enligt följande:
1. Tänk om – åtgärder som 		
kan påverka transportbeho		vet och val av transportsätt
2. Tänk nytt – åtgärder som 		
ger ett effektivare
utnyttjande av befintlig
infrastruktur och fordon
3. Bygg om – begränsade 		
ombyggnadsåtgärder
4. Bygg nytt – nyinvesteringar
och större ombyggnadsåt		gärder
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SYDÖSTRA SKÅNES
SAMARBETSKOMMITTÉ

Sedan år 2011 har Sydöstra Skånes Samarbetskommitté,
(SÖSK), arbetat tillsammans för infrastruktursatsningar
i Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla.
En gemensam infrastrukturstrategi beslutades i respektive kommunfullmäktige år 2014. Syftet med strategin är
att förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne. Strategin
har sju målområden och 23 stycken prioriteringar,
det ingår även en handlingsplan och prioriteringar för
gemensamma satsningar.
Inför verksamhetsåret 2017 beslutades att SÖSK
samarbetet ska utökas. Den nya verksamhetsplanen har
därmed fyra verksamhetsområden; Infrastruktur,
Destinationsutveckling, EU kompetenslyft och Ystads
roll som regional kärna.
De långsiktiga målen för infrastrukturen i SÖSK är:
•

Väl utbyggd infrastruktur i sydöstra Skåne för gång,
cykel och motortrafik samt god tillgång till robust
och säker kollektivtrafik

•

SÖSK ska vara en naturlig plats för diskussion i
frågor som har stor betydelse för att skapa hållbara
och effektiva fysiska strukturer i sydöstra Skåne

•

Väl utbyggd digital infrastruktur

För de långsiktiga målen finns uppsatta delmål,
strategier och aktiviteter/indikatorer som beslutas om
inför varje verksamhets år.
Genom samarbetet vill kommunerna nå en samsyn
mellan olika aktörer, om hur sydöstra Skåne ska
utvecklas gemensamt för att skapa hållbara och effektiva
fysiska strukturer.

TOMELILLA KOMMUN
Vägtrafik

De största vägarna i kommunen är väg 19 och
väg 11. Väg 19 har en syd-nordlig sträckning från
Ystad mot Kristianstad och Älmhult. Väg 11 har en
väst-östlig sträckning från Malmö till Simrishamn. De
båda vägarna korsar varandra i Svamparondellen, i
kommunens sydvästra del, strax väster om Tomelilla
tätort.
I kommunens norra del, vid Brösarp, ansluter sig väg 9
till väg 19. Väg 9 sträcker sig från väg 19 och Brösarp
längs kusten till Trelleborg, via Simrishamn och Ystad.
Även väg 1561 anses vara en viktig länk mellan väg 11
och väg 19.
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Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar
som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.
Detta görs i samarbete med berörda aktörer, i första
hand länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för
funktionellt prioriterat vägnät (FPV).
FPV utgör ett uppdaterat och samlat
planeringsunderlag för:
• De vägar där det är viktigt att värna och höja
tillgängligheten
• Prioritering av åtgärder enligt fyrstegsprincipen
• Hur vägarna ska hanteras i samhällsplaneringens
olika skeden och i avvägningar mellan olika
intressen
Syftet är att identifiera de vägar som är viktigast för
tillgängligheten, regionalt och nationellt.
Tomelilla kommun har 4 funktionellt prioriterade
vägar: väg 9, 11, 19 samt väg 1561.
Kollektivtrafik
Skånes flerkärniga ortsstruktur innebär en potentiell
närhet mellan olika regionala kärnor och arbetsmarknader. Region Skåne lyfter i sitt trafikförsörjningsprogram för Skåne att kollektivtrafiken har en nyckelroll i arbetet att binda samman regionen och dess
arbetsmarknader med befolkningen. Tomelilla kommun
är ansluten till sex kollektivtrafiklinjer; två regionbusslinjer, tre expresslinjer och en tåglinje.
Närtrafik
I område där Skånetrafiken inte trafikerar med
ordinarie busslinjer finns möjlighet att utnyttja
närtrafik. Det är en taxitjänst för de som bor mer än
två kilometer från ordinarie kollektivtrafikutbud.
Busstrafik
Tre expresslinjer går genom kommunen,utöver dessa
har Skånetrafiken även ett par regionbusslinjer.
• Linje 3 går mellan Simrishamn och Kristianstad
med stopp bland annat i Brösarp.
• Linje 4 går mellan Ystad och Kristianstad
med stopp bland annat i Tomelilla, Skåne Tranås,
Fågeltofta, Eljaröd och Brösarp.
• Linje 5 går mellan Simrishamn och Lund med
stopp bland annat i Smedstorp, Lunnarp, Tomelilla,
Tryde och Ramsåsa.
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Regionalt Superbusskoncept 
– ”tänk tåg, kör buss”
År 2009 genomförde Region Skåne och Skånetrafiken
en studie som utredde ett koncept med regionala så
kallade superbussar, under parollen: ”tänk tåg, kör
buss”.
Konceptet är tänkt att fungera som ett alternativ till
tågtrafik i kollektivtrafikstråk utan järnväg. Ett snabbt
och effektivt resande prioriteras. Genom gena körvägar,
få stopp, särskilda busskörfält och speciella stationer
kan framkomligheten för busstrafiken ökas.
Superbusskonceptet ska integreras väl med den övriga
kollektivtrafiken. Målpunkter och kopplingar mellan tåg
och annan busstrafik får stor betydelse. Bussfärderna
ska vara av hög kvalitet avseende resenärernas bekvämlighet och trygghet.
Under första halvåret 2017 tog Skånetrafiken själva över
ansvaret för superbusskonceptet. I samband med detta
har en översyn av konceptet skett och två premium
produkter har presenterats;
• Skåneexpressen – Finns idag. Snabba resor mellan
stora och mindre orter på längre sträckor.
• Skånependeln – Ny produkt. Snabba resor mellan 		
stora och mindre orter med restid under en timme.
I övrigt är konceptet det samma med grund i Bus rapid
transit, BRT – guidelines.
BRT innebär att åtgärder inom samhällsplanering,
infrastruktur, fordon, informationsteknik och trafikering
används för att åstadkomma snabb pålitlig och attraktiv
kollektivtrafik. För att konceptet ska fungera behöver
faktorer såsom infrastruktur, hållplatser och fordon vara
på plats. Men även ansvarsfrågorna för kommunerna
och trafikverket behöver fastställas.
För Tomelilla kommun kommer ett införande av
konceptet innebära att SkåneExpresslinjerna 3, 4 och 5
uppgraderas. I stråkstudierna för respektive linje har det
föreslagits att ett antal hållplatser dras in för att förkorta
restiden på linjen. Påverkan för tillgängligheten på
landsbygden är enligt Tomelilla kommun inte tillräckligt
utredd och frågeställningar kring hur man kompenserar
för indragna hållplatser kvarstår.
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Tågtrafik
Ystad - Österlenbanan
Ystadbanan sträcker sig från Malmö till Ystad och
är cirka 63 km lång. Banan elektrifierades 1996 och
trafikeras av persontåg och till viss del godståg.
Österlenbanan binder samman Tomelilla med
Simrishamn i öst, Ystad i sydväst, och därefter vidare
mot Malmö, Kastrup och Köpenhamn. Historiskt har
det gått både gods- och persontrafik på banan. 
I dagsläget används banan endast till persontrafiken.
Det finns tre stationer inom kommunen: Tomelilla,
Lunnarp och Smedstorp. Banan elektrifierades år 2003
och spåren rustades upp år 2006 samt 2016. För att
öka kapaciteten planeras ett antal åtgärder, bland annat
att bygga nya mötesspår. Även en viss modernisering
avseende fjärrblockering på banan planeras.
Ystad-Österlenbanan har en stor betydelse för en
snabb och robust tillgänglighet till starka arbets- och
utbildningsmarknader i västra Skåne.
Under 2017/2018 genomförs en åtgärdsvalsstudie för
Ystad- Ö
 sterlenbanan. Följande utvecklingsmål har
diskuterats i arbetet
• Kortare restider – 60 min Simrishamn – Malmö,
30 min Ystad – Malmö
• Ökad trafik med bibehållen god robusthet –
Utökad trafikering på sträckan Simrishamn – Ystad
- Malmö
• Tillgänglighet till Köpenhamn – Attraktiva tåg-		
förbindelser mellan Simrishamn/Ystad och
Malmö/Köpenhamn
Simrishamnsbanan
Den numera nedlagda Simrishamnsbanan sträckte sig
från Malmö till Simrishamn, och gick via Staffanstorp,
Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. Tågtrafiken
mellan Tomelilla och Simrishamn öppnade redan år
1882 och elva år senare gick det att åka hela vägen från
Simrishamn till Malmö på Simrishamnsbanan. Efter
nära sjuttio år lades stora delar av sträckan ner. Kvar
blev sträckningen mellan Tomelilla och Simrishamn,
vilken idag är en del av Österlenbanan.
I november 2011 undertecknades ett avtal mellan
den tidigare sträckans kommuner, Region Skåne och
Trafikverket om att genomföra en järnvägsutredning.
År 2012 påbörjades arbetet med järnvägsutredningen,
vilken senare ändrades till järnvägsplan på grund av
ändrade regler.
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Arbetet avslutades i början av 2015. Resultatet av
järnvägsplanen är en utpekad sträckning för
Simrishamnsbanan, vilken ligger som riksintresse för
framtida järnväg.
I region Skånes utvecklingsstrategi, Det Öppna Skåne,
ska år 2030 tillgängligheten ha förbättrats så att
80 p
 rocent av arbetsplatserna är nåbara inom
45 minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare.
För att detta ska bli möjligt är en av förutsättningarna
att Simrishamnsbanan kommer på plats.
Gång- och cykel samt leder
Gångtrafik och tillgänglig infrastruktur
Det är viktigt att kommunens infrastruktur och
kommunikationer är tillgängliga för alla samhällets
medborgare. I tillgänglighetsplanen för Tomelilla
kommun för perioden 2015-2018 uttrycks att både
fysiska och sociala hinder för tillgängligheten ska tas
bort.
Om alla ska kunna röra sig i det offentliga rummet
på lika villkor måste hänsyn tas till både trafikslag och
olika typer av funktionsnedsättningar. Smidiga och
säkra gångvägar måste erbjuda ett alternativ till de som
av ekonomiska, sociala eller fysiska skäl har begränsad
tillgång till transportmedel såsom bil och cykel. Dessa
gångvägar måste vara användbara för människor med
olika funktionsnedsättningar.
Cykel
Med cykel tar man sig fram snabbt och enkelt utan att
avge vare sig växthusgaser eller skadliga ämnen och
partiklar. Cyklande kan också bidra till en bättre hälsa
för den som cyklar. Kort sagt har cykeln stor p
 otential
att vara ett naturligt inslag i ett framtida hållbart
samhälle.
För att cykeln ska ses som ett attraktivt färdmedel
krävs emellertid att det sker välgenomtänkta och
sammanhängande satsningar på infrastrukturen i
samhället.
Trafikverket, Region Skåne och SÖSK har alla
sammanställt olika material gällande infrastruktur
som berör cykeln. En gemensam bedömning är att
ett välfungerande cykelvägnät är sammanhängande och kopplar samman såväl olika stora och små
orter som kollektivtrafikknutpunkter och attraktiva
rekreationsområden.
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Under dialoger med kommunens invånare framkom
flera önskningar om utbyggda cykelförbindelser. Att
kunna erbjuda trygga och säkra cykelstråk med god
tillgänglighet och framkomlighet är en förutsättning för
att öka cyklandet.
Ridleder
Förutsättning för att anlägga en ridled är att markägarna
har godkänt sträckningen ar vid risken för konflikter
minskar. Ridlederna kan vara korta, ofta kring häs
tanläggningar och vid tätorter. Ridleder kan även
erbjuda möjligheter till långfärdsridning eller semester
med häst. I Tomelilla kommun finns ett antal ridleder
som erbjuder både korta och lite längre ridvägar.
I de fall där utbyggnad undersöks bör även kommunen
titta på möjligheterna att anlägga en ridled i anslutning
till gång- och cykelvägar.

Utmaningar och inriktning
Tomelilla kommun
En av Tomelilla kommuns största utmaningar är att
skapa ett hållbart transportsystem för nuvarande och
kommande generationer, samtidigt som kommunen ska
verka för att erbjuda säkra, snabba, bekväma, effektiva
och robusta transportförbindelser.
I dagens Tomelilla är bilen det dominerande transportmedlet och bilresor står för cirka 75 % av invånarnas
resor. Kommunen har ett stort antal inpendlare,
cirka 1 800 personer/dygn. Antalet som pendlar ut är
cirka 2 800 personer/dygn. Även dessa pendlingsresor
görs främst med bil.
Genom att erbjuda kommuninvånarna ett välutbyggt
cykelvägnät och goda kollektivtrafikförbindelser vill
Tomelilla kommun skapa möjlighet för människor och
företag att bo och verka i kommunen och samtidigt ha
möjlighet att kunna tillgodose sina resebehov på ett
hållbart och tryggt sätt.
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• Cykel- och gångvägar. Vid större infrastruktur-		
satningar förespråkar kommunen en utbyggnad av
		infrastruktur för separerad gång och cykel.
Satsningar bör ske både på kommunala och 		
	regionala vägar. Syftet är att kunna cykla snabbt, 		
tryggt och effektivt mellan och inom tätorter, till 		
skolor och arbetsplatser och framförallt till
samhällsservice såsom kollektivtrafik.
• Regionalt Superbusskoncept. Det är viktigt för såväl
tillgänglighetsarbetet som miljöarbetet att i den 		
mån det är möjligt kunna erbjuda invånarna goda 		
möjligheter att resa kollektivt. Tomelilla kommun 		
ställer sig positiv till konceptet, så länge de nya 		
linjerna inte tillkommer på bekostnad av lands-		
bygdens hållplatser.
• Ystad- Österlenbanan. Att korta restiden mellan 		
Tomelilla och Malmö är viktigt för att pend-		
lingstrafiken ska övergå från bil till tåg. Även en
utökning av två tåg i timmen är viktigt för att säker		ställa konkurrensen med bil och öka attraktiviteten
för tåg.
• Vägtrafik – De största vägarna 9, 11 och 19 är 		
viktiga länkar för tillgänglighet till resten av Skåne.
		Att säkerställa hastighetsgränserna för att bibehålla
attraktiviteten och tillgängligheten är viktigt. För att
		säkerställa trafiksäkerheten bör de vägavsnitt som 		
		är olycksdrabbade åtgärdas.

LÄS MER
• Nationell plan för transportsystemet
• Strategier för det flerkärniga
Skåne
• Regional transportinfrastrukturplan för Skåne
• Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050
• Trafikförsörjningsprogram
för Skåne
• Cykelvägsplan för Skåne
• Tågstrategiskt underlag
• Cykelstrategi för Skåne
• Mobilitetsplan för Skåne
• Strategi för den hållbara
gods- och logistikregionen
• Resevaneundersökning
för Skåne 2013
• Infrastrukturstrategi för
Sydöstra Skåne
• Järnvägsutredning för
Simrishamnsbanan

FORTSATT ARBETE
•

Infrastrukturplan för
Tomelilla kommun

•

Handlingsplan för
omställning till fossilfria
transporter
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION

36.

Kommunen ska verka för att prioriteringarna i infrastrukturstrategin för Sydöstra Skåne uppfylls.

37.

Handlingsplan för omställning till fossilfria transporter bör tas fram.

38.

Hänsyn till utpekade riksintresse för riksväg 11 och väg 19 ska tas vid exploatering och utveckling i dess
närhet.

39.

Kommunen ska fortsätta verka för snabb och turtät kollektivtrafik.

40.

En kommunövergripande infrastrukturplan för tätorterna bör tas fram.

41.

Vid planering av infrastruktur i tätorterna ska fyrstegsprincipen tillämpas samt behovet av cykelvägar
tillgodoses.
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Ett modernt samhälle kräver teknisk försörjning för att
fungera. Energifrågor såsom vindkraft, el, fjärrvärme
samt digitalisering, vatten- och avloppsfrågor berörs av
begreppet teknisk försörjning.

ENERGI

Energifrågan är en viktig fråga för många i samhället.
Energin måste användas effektivt och inom några
årtionden måste vi vara oberoende av fossila bränslen.
Detta ställer stora krav på samhällsplaneringen, men
skapar även förutsättningar för en teknikutveckling
som ger ett resurssnålt samhälle och möjligheter till
ekonomisk tillväxt.
Hur vi framställer vår energi har stor betydelse för
vårt klimat. Vid förbränning av fossila bränslen såsom
olja och kol frigörs dess kemiskt bundna energi och
orsakar stora utsläpp av växthusgaser som exempelvis
koldioxid.
Samhällsplaneringen bör bidra till effektiv energi
användning och minimerad miljöbelastning. Hållbar
utveckling är en utgångspunkt för en långsiktig
samhällsutbyggnad.

Övergripande mål

EU, Sverige och Region Skåne har fastställt mål som
direkt eller indirekt berör energiproduktion och energianvändning.
EU:s klimatmål
Långsiktigt mål
Till 2050 vill EU minska utsläppen med 80-95%
jämfört med 1990-års nivåer, detta som en del av
industriländernas insatser. Att omvandla EU till en
energieffektiv och koldioxidsnål ekonomi kommer
också att stärka ekonomin, skapa jobb och främja
konkurrenskraften.
EU:s klimatmål för 2030
År 2014 kom Europeiska rådet överens om en ram för
EU:s klimatmål fram till 2030:
• Minst 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
• Minst 27 procent förnybar energi
• Minst 27 procent högre energieffektivitet
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Nationella energimål
Sveriges riksdag antog i juni 2017 ett klimatpolitiskt
ramverk som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och
ett klimatpolitiskt råd.
Klimatlagen lagfäster att klimatpolitiken ska utgå från
klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Den nya
klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.
Klimatmål; senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp.
Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att
omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, bör
senast år 2030 vara minst 63% lägre än utsläppen 1990
och minst 75% lägre år 2040.
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg,
ska minska med minst 70% senast år 2030 jämfört med
2010.
Regionala energimål
Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Region Skåne
och kommunförbundet Skåne har inom ramen för
Klimatsamverkan Skåne tagit fram ett förslag till
regional klimat- och energistrategi. Strategin förväntas
att antas under 2018.
Strategin innehåller förslag till nya regionala mål och
åtgärder för klimat- och energiarbetet i länet fram till år
2030 och ska ersätta den nuvarande regionala klimatoch energistrategin.
Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne
2030, lyfter fram ett klimatneutralt och fossilbränslefritt
Skåne som en förutsättning och redovisar fyra klimatmål för Skåne 2030.
• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst
80 procent lägre än år 1990.
• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne
ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter/person.
• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20
procent lägre än år 2005 och utgöras av minst
80 procent förnybar energi.
• Andelen cykel och gång ska vara minst 30 procent
av det totala antalet resor samt kollektivtrafik ska stå
för minst 28 procent i Skåne.
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Fossilbränslefritt Tomelilla
Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun har antagit
utmaning 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020.
Utmaningen är initierad av Klimatsamverkan
Skåne och är en frivillig u tmaning för kommuner,
privatpersoner och företag som vill minska sitt fossil
energiberoende och sin negativa miljöpåverkan.

FÖRNYELSEBAR ENERGI

För att uppnå ett fossilbränslefritt samhälle och samtidigt också kunna tillgodose våra energibehov måste
andelen hållbara energikällor öka. Förnyelsebar energi
såsom solenergi, vind- och vågkraft eller förbränning
av biogas och organiska material, blir då intressanta
alternativ. Framtida intressanta energislag bör utredas
efter hand som behov uppstår. Tre exempel på förnybara energislag som används idag i Tomelilla kommun
är biogas, solenergi och vindkraft.

Biogas
Biogas bildas när biologiskt material som växter och
djur bryts ner i en syrefri miljö. Gasen som bildas
innehåller metan och koldioxid och kan antingen
förbrännas för att producera el eller värme eller så kan
den uppgraderas för att användas som fordonsbränsle.
Tomelilla kommun producerar biogas av avloppsslam i Rosendahls avloppsreningsverk. Biogasen som
produceras i anläggningen går till värme.
I Tomelilla kommun finns ett publikt tankställe för
biogas.

Solenergi
Solens strålning kan användas för att producera både
värme och elenergi. Med hjälp av solfångare kan
solenergin omvandlas till värmeenergi för att värma
upp exempelvis byggnader eller simbassänger. 
En annan teknik är solceller, vilka omvandlar solens
ljus till elenergi. Solceller har de senaste åren blivit
billigare och allt fler är intresserade av att installera.
Vem som äger rätten till solen och hur stor påverkan en
anläggning får göra hos grannen är exempel på frågor
som kommer upp allt oftare.
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Vindkraft
Vindkraftverk omvandlar med hjälp av en vindturbin
vindens rörelseenergi till elenergi.
Kommunen tog som tillägg till förra översiktsplanen
fram en vindbruksplan med omfattande information
om vindkraften och dess förutsättningar.
I vindbruksplanen har kommunen tagit generell ställning för att undanta vissa områden från etableringar av
vindkraft.
Vindbruksplanen ersätts av översiktsplan 2025.
Följande områden anses vara olämpliga för
vindkraftsetableringar:
• Natur- och kulturreservat, landskapsbildsskydds-		
område, föreslagna naturreservat samt kulturreservat
• Natura 2000-områden
• Strandskyddsområden
• Befintliga och planerade bostadsområden
• Flygplatsområde
• Riksintresse för friluftsliv samt det rörliga
friluftslivet
Övriga ställningstaganden för
vindkraftsetableringar:
• Avstånd mellan enskilda verk: Topografin avgör. 		
Man ska tydligt se att det är skilda verk och inte en
		grupp.
• Avstånd mellan grupper: Topografin avgör. Man ska
		inte uppleva grupper av verk i mer än ett väder-		
streck åt gången. Grupper ska upplevas vara tydligt
avgränsade.
• Grupper kontra spridda verk: Kommunen förordar
grupper om tre verk eller fler, framför enstaka verk.
• Byggnadsminnen: Verk eller grupp ska inte visuellt
störa byggnadsminnet.
• Biotopskyddsområde: Inget fastställt generellt 		
skyddsavstånd, men ej verk inom biotopskyddsområden.
• Landskapsbildskyddsområde: Minsta avstånd ska 		
vara 1000 meter.
• Färg, utformning: Inom grupper ska verken vara 		
av samma höjd, ha samma kulör och rotorbladen 		
ska ha samma varvtal och rotera åt samma håll. 		
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	Rotorbladsdiametern inom en grupp bör vara 		
enhetlig. Vindkraftverk med tre rotorblad förutsätts,
		med hänsyn till upplevelsen av lugnare roterande 		
rörelse, jämfört med verk med två rotorblad som 		
ger ett oroligt intryck.
• Placering: Placering av verk inom en grupp bör ske
med enkelt geometriskt mönster. Inbördes avstånd
mellan verk inom en grupp bör vara samma.
• Avstånd till närmsta bostad: Minsta avstånd ska vara
500 meter.
• Avstånd till tätort: Minsta avstånd ska vara 1000 m
Områdesbeskrivningar
Områden lämpliga för vindkraft
I Tomelilla kommun finns det två områden som pekas
ut som lämpliga för vindkraft. Annan markanvändning
som kan innebära hinder för en framtida utbyggnad av
vindkraft inom de utpekade områdena ska n
 oggrant
studeras och dess konsekvenser för framtiden utredas
innan lov kan ges. Gränserna för de områden som
föerslås är inte exakta utan måste detaljstuderas i
samband med varje enskild prövning.
Nedan ges en kort beskrivning av de lämpliga områdena
och de områden som behöver utredas närmare, samt
hur områdena kan påverkas av en vindkraftsetablering.

Område 2
Karta och teckenförklaring

Enligt Tomelillas kommunala miljömål ska områden
upptagna i naturvårdsprogrammet skyddas mot
exploatering som kan verka negativt på den biologiska
mångfalden. Hänsyn ska tas till detta vid en eventuell
etablering av vindkraft.
De områden med naturvärden som berörs av
Natura 2000 får enligt miljöbalken inte påverkas
negativt. Detta medför att eventuella konsekvenser
för Natura 2000-områdets värden behöver utredas i
samband med en eventuell etablering av vindkraft.
Områden där det finns risk för konsekvenser på
intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer
ingående inför en eventuell etablering.
Område 2 - nordväst om Bondrum
Lämpligt för vindkraftsutbyggnad
Det föreslagna området ligger nordväst om Bondrum
och utgörs av öppna fält och åkermark med inslag av
mindre träddungar. Bebyggelsen i området utgörs av
utspridda jordbruksfastigheter. Sydväst om området
finns ett befintligt vindkraftverk.
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I norra delen av det föreslagna området finns en
överlappning av naturvårdsområdet Svältebackarna/
Lings fälad (nr 24 i Naturvårdprogram för Tomelilla
kommun). Naturvårdsområdet ingår i sin tur i ett
större sammanhängande område angivet i ängs- och
hagmarksinventeringen. Strax söder om (inom 1 km)
det föreslagna området finns ytterligare ett område
utpekat i det kommunala naturvårdsprogrammet,
Kulladal-Eket (nr 15 i Naturvårdprogram för Tomelilla
kommun) vilket delvis även omfattas av biotopskydd
samt ingår i nyckelbiotopsinventeringen. Angränsande
område, inom 1 km i sydöstlig riktning är registrerat i
kulturmiljöprogram. Riksintresse område för väg finns
inom 200 m från norra delen av området.
Områdets storlek begränsar möjligheten för olika
grupperingar något och befintliga angränsande verk
bör vägas in i planeringen. I den visuella miljön finns
redan vindkraftverk, landskapet tjänar generellt på att
samla verken i grupperingar i stället för att de sprids ut i
landskapet.
Eventuell etablering i den del av området som överlappar Svältebackarna/Lings fälad bör föregås av
noggranna inventeringar av naturmiljön, framförallt
fladdermöss, vattenlevande organismer, flora och fåglar.
Den skyddade fladdermusarten barbastell kan enligt
uppgift förekomma i området. Området ligger i
anslutning till ett kungsörnsrevir. I Kulladals-Eket finns
noteringar om större vattensalamander och lövgroda.
Dessa arter omfattas av artskyddsförordningen och
därför bör det genomföras omfattande studier av
bland annat fladdermöss och fåglar i området innan en
eventuell etablering.
Området bedöms ha förutsättningar för vindkrafts
utbyggnad främst med anledning av att det inte till s tora
delar ligger i konflikt med övriga intressen a vseende
friluftsliv eller natur- och kulturmiljö. I områdets norra
del finns det dock en konflikt mellan naturintresset och
vindkraftsintresset.
Område 5 - gränsen till Sjöbo kommun
Lämpligt för vindkraftsutbyggnad
Det föreslagna området ligger i småskaligt jordbrukslandskap i anslutning till gränsen till Sjöbo kommun,
närmaste samhälle är Everöd. Strax öster om området
finns idag fyra befintliga vindkraftverk.
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Område 5
Karta och teckenförklaring
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Området gränsar inom 1 km till kulturmiljöstråk för
Sjöbo kommun samt regionalt kulturmiljöprogram.
Inga övriga kända motstående intressen. I den v isuella
miljön finns redan vindkraftverk, landskapet tjänar
generellt på att samla verken i grupperingar i stället för
att de sprids ut i landskapet.
Området bedöms ha förutsättningar för vindkraftsutbyggnad. Inga motstående intressen berörs. Dock
begränsar områdets storlek till att endast ett vindkraftsverk kan etableras. Befintliga angränsande verk bör
vägas in i planeringen.
Utredningsområden för vindkraft
Det finns fyra utpekade områden i kommunen som
har bedömts som utredningsområden för vindkraft.
En etablering av vindkraft i dessa områden bedöms
vara möjlig men måste prövas med särskild hänsyn
till landskapsbilden samt natur- och kulturvärden.
En framtida detaljerad studie av områdena kan
resultera i mindre delområden som kan användas för
vindkraftsutbyggnad.
Område 1 - ost-sydost om Andrarums kyrkby
Utredningsområde för vindkraft
Området kännetecknas av skogsmark med dominans av
barrskog. Det omgivande landskapet i sydlig riktning är
öppet och utgörs av relativt småskalig och mosaikartad
jordbruksbygd med inslag av både sumpskog och
lövskog. Landskapet i området är relativt kuperat och
innehåller naturliga våtmarksområden som generellt
hyser höga naturvärden.

Område 1
Karta och teckenförklaring

Strax norr om område 1 breder ett större samman
hängande riksintresseområde för friluftsliv (L:F4,
Åhus-Simrishamn med Stenshuvud-Verkaån)
ut sig. I övrigt gränsar området till Djurrödbäckens o
 mgivningar, till Natura 2000-området
Ludaröds fälad, naturvårdsområdet Karisenberg
(nr 25 i N
 aturvårdsprogrammet för Tomelilla).
Det gränsar även till Svältebackarna/Lings fälad
(nr 24 i Naturvårdsprogrammet för Tomelilla)
samt till naturvårdsområdet Stendala-Vilhelmsro
(nr 38 i N
 aturvårdsprogrammet för Tomelilla).
Inom ett avstånd av drygt 1 km finns o
 mråde
utpekat som riksintresse för kulturmiljö (L:K10,
Andrarum-Christinehof) vilket även är registrerat i
kulturmiljöprogram. Områdets smala och långsträckta
utformning medför möjlighet att anpassa grupperingen
till landskap och topografi.
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Den skyddade fladdermusarten barbastell kan enligt
uppgift förekomma i området. Området ligger även
i anslutning till ett kungsörnsrevir. Det finns även
uppgifter om fridlysta groddjur. Dessa djurgrupper
omfattas av artskyddsförordningen och därför bör
det i samband med prövning av vindkraft genomföras
omfattande studier av framförallt fladdermöss och
fåglar i området.

Område 3
Karta och teckenförklaring

Området bedöms ha förutsättningar för
vindkraftsutbyggnad.
Område 3 - söder om Kronovalls gods
Utredningsområde för vindkraft
Det föreslagna området ligger strax söder om
Kronovalls slott och sträcker sig åt söder i höjd med
Frörum. Området domineras av öppen jordbruksmark.
Topografiskt är området kuperat i ett böljande landskap i anslutning till storskaligt godslandskap med i
huvudsak stora bokskogsområden. Kulturmiljövärdena
är framförallt knutna till miljön kring Fågeltofta by och
Kronovalls slottsmiljö.
I sydostlig riktning angränsar det föreslagna området
till Natura 2000-område och naturreservatet Kronovalls
Store vång samt riksintresse för naturvården
(N69, Kronovall). I nordost (inom 1 km) ligger
naturområdet Värbergsmosse - Bontoftamosse, (nr 30 i
Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun). Cirka 1 km i
nordvästlig riktning finns Kulladalskärr, (nr 36 i Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun).
Den skyddade fladdermusarten barbastell kan enligt
uppgift förekomma i området. Området ligger även i
anslutning till ett kungsörnsrevir. Båda arterna omfattas
av artskyddsförordningen och därför bör det genomföras omfattande studier av dessa.
Påverkan på intilliggande höga kulturmiljö
värden behöver studeras närmare vid en eventuell
vindkraftsetablering.
Område 4 - nordost om Skåne-Tranås
Utredningsområde för vindkraft
Området ligger i jordbrukslandskap nordost om
Skåne-Tranås. Omgivningen kännetecknas av lantlig
miljö, med småskalig och traditionell drift med omväxlande vall, hagmark och skogsdungar. Betesmarken,
Solbacken och Tranås fälad som ligger strax söder
om området är kulturhistoriskt intressanta. Genom
området rinner mindre vattendrag. Inom ett avstånd av
5 km finns totalt 4 befintliga vindkraftverk.
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Område 4
Karta och teckenförklaring
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I syd tangerar det föreslagna området ett område
vilket är registrerat i regionalt kulturmiljöprogram.
I sydostlig riktning angränsar området till riks
intresseområde med avseende på kulturmiljö (L:K11,
Tranås) och naturvård (N68, Tranåsbetesmarker) samt
utpekat i det k ommunala naturvårdsprogrammet,
Tranåsbetesmarker, nr 16.
Områdets storlek möjliggör olika grupperingar som
kan anpassas till omgivande landskap och topografi.
Naturvärdena i området är dåligt dokumenterade och
inför en eventuell etablering av vindkraft bör dessa
undersökas noggrant. Även eventuella konsekvenser
för intilliggande kulturmiljövärden bör utredas mer
ingående inför en eventuell etablering.
Befintliga verk bör tas med i beaktandet för en
helhetssyn av landskapsbilden i området
Område 6 – Bollerup
Utredningsområde för vindkraft
Det föreslagna området ligger strax norr om Bollerup.
Området utgörs av stora åkerarealer. Kännetecknande
för Bollerup är den gamla och välbevarade borgen
ifrån medeltiden. I angränsning till gården ligger även
Bollerups kyrka.

Område 6
Karta och teckenförklaring

Det föreslagna området ligger inom område
klassat som riksintresse för kulturmiljövård (L:K9,
Örup-Tosterup-Bollerup) och är registrerat i regionalt
kulturmiljöprogram. Områdets värde kännetecknas av
slottslandskap med Örups, Tosterups och B
 ollerups
slottsanläggningar av borgkaraktär och till en del
försedda med vallgravar, alléer och medeltida
sockenkyrkor. I området finns även gravhögar från
bronsåldern.
De allmänt höga och sammanhängande kulturmiljövärdena i området främst då avseende den skyddsvärda
borgmiljön samt landskapets vidsträckta och böljande
karaktär.

ENERGI TOMELILLA
Energi- och klimatstrategi
I den kommande energi- och klimatstrategin ska de mål
som gäller för energi- och klimatfrågorna presenteras
mer detaljerat. Strategin ska även omfatta åtgärds
beskrivningar för målen samt förslag på uppföljning av
arbetet.
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Åtgärder för miljömålen med relevans för energi
I beslutade åtgärder för miljömålen 2014-2020 finns en
del åtgärder med särskild relevans för energiarbetet.
Energimatris
En sammanställning över placering och påverkan har
tagits fram för de tidigare nämnda energislagen. Hur
mycket en anläggning påverkar är beroende av bland
annat dess placering, storlek och effekt. Det är svårt att
generalisera en anläggning. Prövning sker i detaljplaner
och miljöprövning för större anläggningar, medan
kraven för mindre anläggningar ställs i bygglov. Behovet
av riktlinjer för mindre anläggningar bör analyseras.
Distribution
Olika aktörer, såsom exempelvis Elnät Sverige AB
(E-ON), har ledningar inom kommunen. De utgör
viktiga stråk i elförsörjningen av befintlig och planerad
bebyggelse, samt innebär vissa restriktioner b
 eträffande
markanvändningen i närheten av ledningarna. Att ta
hänsyn till detta är viktigt vid planering av mark
användningen i kommunen. Översiktsplanen ska inte
heller försvåra möjligheten för underhåll av befintliga
ledningar med tillhörande anläggningar. Vid plan
hantering och lovgivning samråder kommunen med
berörda parter.
I Tryde ligger en fördelningsstation där det utgår
ledningar i nio olika riktningar. E-ON äger det övergripande ledningsnätet, de utför även detaljdistribution
inom större delen av kommunen. I nordöstra delen av
kommunen är Österlens Kraft detaljdistributör.
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Skog
Åkermark
Skyddat område
Tätort
Inom 500 m från tätort
Inom 1000 m från tätort
Landsbygd med
viss bebyggelse

Påverkan
Landskap visuellt
Buller
Skuggor
Lukt
Vatten
Natur
Kultur
Trafik / transporter
Risk för föroreningar
Enskilda intressen

Teckenförklaring
Lämplig placering

Teckenförklaring
Mindre lämplig placering
Lämplig
placering
Ej lämplig
placering
Placering är ej relevant

Utredning krävs
Ej lämplig placering

Stor påverkan
Måttlig påverkan
Liten påverkan

Liten påverkan
Måttlig påverkan
Stor påverkan

Småskalig
energiproduktion

Placering

Solenergi

I Tomelilla centralort finns ett fjärrvärmeverk som drivs
av ett privat energibolag. Det är främst material som
utgör överskott inom skogsindustrin som till exempel
grenar och toppar, sågspån och vedflis som används i
verket.
Närvärme fungerar precis som fjärrvärme men i
betydligt mindre format. Närvärmenät kan byggas för
att försörja enskilda bostadshus eller industrier i mindre
samhällen som saknar tillgång till fjärrvärme.

Vindkraft

Vägledande energimatris över
energislag, exempel på hänsyn,
påverkan och placering:

Biogas

Fjärr- och närvärme
Fjärr- och närvärme innebär att hela eller delar av
tätorter är sammankopplade i ett gemensamt kulvertnät.
Värmen produceras i ett centralt värmeverk. I S verige
är fjärrvärme den vanligaste uppvärmningskällan, mer
än hälften av alla bostäder och lokaler värms med
fjärrvärme.

Fjärr- och
närvärme

TEKNISK FÖRSÖRJNING
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Elkraftledningars magnetfältspåverkan på den närmaste
omgivningen ska tas hänsyn till, särskilt effekter på
boende intill kraftledningarna ska vid den fysiska
planeringen och vid bygglovsärenden beaktas.

VATTEN OCH AVLOPP

I Tomelilla kommun finns fem vattenverk och sju
vattentäkter som används till den allmänna VAförsörjningen i kommunen. Cirka 75 % av kommunens
befolkning är anslutna till kommunalt dricksvatten.
Övriga kommuninvånare har enskilda vattentäkter.
Antalet enskilda vattentäkter i kommunen uppgår till
cirka 1 000 – 1 200 stycken.
Ett samarbete sker i dagsläget med Simrishamns
och Ystads kommun kring dricksvattenförsörjning.
Samarbetet med Simrishamns kommun innebär att
Smedstorps vattenverk levererar vatten till Gärsnäs.
Ett nytt samarbete är avtalat gällande dricksvatten
leverans från Brösarp i Tomelilla kommun till Kivik i
Simrishamns kommun.
Ystads kommuns huvudvattentäkt finns i N
 edraby,
i Tomelilla kommun, där ett nytt vattenverk har
byggts.Samarbetet med Ystads kommun innebär att
Tomelilla kommun får vatten levererat till Ö
 vraby från
vattenverket i Nedraby. Vattentäkterna skyddas med
vattenskyddsområden. Av de vattenskyddsområden
som kommunen nyttjar har majoriteten fastställts före
Miljöbalkens tillkomst, vilket innebär att de kan vara
i behov av uppdatering för att motsvara Miljöbalkens
regler för skydd av vattentäkter.
Tillsammans med grannkommunerna Ystad,
Simrishamn och Sjöbo har det tagits fram en
delregional vattenförsörjningsplan. Planen identifierar
delregionalt betydelsefulla dricksvattenresurser samt
beskriver nuvarande och framtida förutsättningar för
dricksvattenförsörjning kopplat till behov, markanspråk
och klimatförändringar. Gemensamt för alla berörda
kommuner är att vattenförsörjningen är baserad på
grundvattenuttag från en mängd olika små och stora
vattenanläggningar. Många av dessa anläggningar är i
behov av översyn och åtgärder.
Den största utmaningen för vattenförsörjning i
Tomelilla kommun är Granebo vattenverk i T
 omelilla
som förser Tomelilla, Skåne Tranås, O
 nslunda,
Spjutstorp samt Lunnarp med dricksvatten.
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Vattenverket är i behov av ombyggnad för att möta den
planerade befolkningsökningen.
Tillhörande vattentäkt i Fyledalen har god vattentillgång
men behöver rustas upp för ökad kapacitet, likaså
behöver råvattenledningen till Granebo vattenverk
förstärkas.
Det finns åtta kommunala avloppsreningsverk i
kommunen, varav fyra är avloppsanläggningar med en
belastning på mindre än 200 personer. Cirka 65 % av
kommunens befolkning är anslutna till det kommunala
spillvattennätet. Övriga kommuninvånare har enskilda
avlopp. I kommunen finns idag cirka 2 200 enskilda avlopp.
Kommunens största avloppsreningsverk Rosendal
har genomgått en omfattande renovering och ut
byggnad under 2017. Reningsverket i Brösarp behöver
utredas gällande dess kapacitet. Det är idag oklart om
verket kan ta emot de större mängder avloppsvatten
som blir följden av den bostadsökning som anges i
översiktsplanen.
Utöver den delregionala vattenförsörjningsplanen
pågår arbete med att ta fram en kommunal vatten- och
avloppsförsörjningsplan, en VA-plan. VA-planen ska
redogöra för kommunens planering av vatten- och
avloppsförsörjning och ska bidra med en samlad
bild av den problematik, behov och möjligheter som
kommunen har inom området.
Åtgärder i olika omfattning behövs vid alla mindre
avloppsanläggningar i kommunen. Förnyelsetakten av
ledningsnätet behöver ökas och åtgärder mot tillskottsvatten vidtas. VA-planen ska likt översiktsplanen ha
tidshorisont 2025, med viss utblick mot år 2040.

AVFALL

Dagens konsumtionssamhälle ger upphov till en stor
mängd avfall och det finns många sätt att hantera
detta. Förr i tiden bestod avfallet av lättnedbrytbart
eller o
 farligt naturmaterial och historiskt sett har avfall
generellt dumpats eller deponerats i naturen.
Samhällsutveckling och dagens levnadssätt ger upphov
till helt nya typer av svårhanterligt avfall, som till
exempel plaster och kemikalier, föremål och färger
innehållande tungmetaller.
Den ökade konsumtionen i samhället och förekomsten
av avfall ställer samhället inför stora utmaningar vad
gäller avfallshanteringen.
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Med samhällsutvecklingen har också nya sätt att hantera avfall växt fram. Olika tekniker för att återbruka
eller återvinna avfallet bidrar till att minska vår
belastning på miljön. På sikt behöver dagens
konsumtionssamhälle troligen omstruktureras för att
möjliggöra en hållbar konsumtion av jordens resurser.
En del av det arbetet kan vara ökat återbruk och ökad
återvinning.

Avfallstrappan

Tomelilla kommun ansvarar enligt den k ommunala
renhållningsskyldigheten, Miljöbalken 15 kap 8 §,
för hanteringen av hushållsavfall. Avfallshanteringen
samordnas tillsammans med Simrishamns kommun
genom det gemensamma bolaget Österlens
Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB. Vidare är
kommunen tillsammans med Simrishamn och 12 andra
kommuner delägare i Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav.
Sysav och ÖKRAB arbetar för en hållbar avfalls
hantering. Arbetet sker med hänsyn till den av EU
fastställda avfallshierarkin, vilken specificerar hur
metoder för avfallshanteringsarbetet bör prioriteras.
Enligt avfallstrappan ska arbetet med att förebygga
uppkomsten av avfall vara främsta prioritering.
Uppkommet avfall ska i första hand återbrukas. S åvida
detta inte är möjligt ska avfallet i den mån det går
materialåtervinnas, annars energiutvinnas. Endast i
de fall avfall inte kan användas på annat sätt ska det
deponeras
Sysav har tagit fram tre förslag till fokusområden för
avfallsarbetet under perioden år 2016 till år 2020:
1. Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder
2. Hållbar sortering med ökad återvinning
3. Hållbar hantering för en renare miljö
Dessa går i linje med EU:s avfallshierarki och
syftar till att underlätta arbetet för en mer hållbar
avfallshantering. Genom att arbeta med hänsyn till
avfallshierarkin och ett hållbart utvecklingsperspektiv
i avfallsplanen bidrar det till att kommunens avfalls
hantering sköts på ett ansvarsfullt sätt.

INFORMATIONSTEKNIK

Informationsteknik, IT, är ett begrepp som omfattar
datateknik och telekommunikation. En term för
datorbaserad hantering av information och datakommunikation.
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IKT – Informations- och kommunikationsteknik är
en del av IT som bygger på kommunikation mellan
människor.
Tomelilla kommun har en antagen IKT-plan för barn
och utbildning, där en del av visionen är att infor
mations- och kommunikationsteknik ska vara ett
naturligt verktyg i det dagliga pedagogiska arbetet.
Samhället genomgår en omfattande digitalisering där
tillgången till diverse samhällstjänster och annan service
blir allt mer beroende av tillgång till snabb uppkoppling.
Utvecklingen ställer krav på kommuner att erbjuda
sina medborgare och verksamheter tillgång till en
kommunikationsinfrastruktur med både hög kapacitet
och hög kvalitet. Något som i sin tur ställer krav på
att utbyggnaden av bredbandsnätet i kommunen görs
efter noga planering och utifrån ett långsiktigt hållbart
perspektiv.

Bredband och fiberutbyggnad
Sverige ska ha bredband i världsklass. En informationsteknik med hög användning är bra för Sverige vad gäller
tillväxt, konkurrenskraft och innovation. Det kan bidra
till utveckling av det hållbara samhället och hjälper till
att hantera utmaningar såsom ökad globalisering,
klimatförändringar och en åldrande befolkning i ett
glest bebyggt land.
Bredband och fiberutbyggnad i Skåne
Till år 2020 är Region Skånes mål att minst 95 % av
Skånes hushåll och alla offentliga verksamheter har
en fiberanslutning på 100 Mbit/sekund. Region Skåne
har inget offentligt ansvar för utbyggnaden och grundprincipen är att marknaden ska stå för kostnaderna.
Regionens ansvar är att samordna insatserna.
Bredbandsstrategi för Skåne tar sikte på en fortsatt
utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen till 2020 och
har tre övergripande syfte:
• Tydliggöra målbilden för tillgång till bredband
i Skåne 2020.
• Belysa behovet av bredband ur ett samhällsperspektiv.
• Presentera förslag på genomförandeprojekt till 		
2020 som belyser olika aktörers ansvar, finansie-		
ringsmetoder och utbyggnadsstrategier, för att nå 		
de uppsatta målen.
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De övergripande målsättningarna för Skånes
bredbandsinfrastruktur är att:

LÄS MER

• Minst 95 % Skånes hushåll respektive arbetsplatser
ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en
hastighet om minst 100 Mbit/s till rimlig kostnad 		
för slutkunden.

•

Nationell avfallsplan

•

Avfallsplan för Simrishamns och Tomelillas
kommun 2016-2020

• 100 % av alla skolor och offentliga inrättningar ska
ha tillgång till 100 Mbit.

•

Vindbruksplan Tomelilla
kommun

• All bredbandsutbyggnad ska ske genom öppna och
konkurrensneutrala nät.

•

Strategi för bredbandsutbyggnad i Tomelilla
kommun

Bredband och fiber i Tomelilla kommun
Kommunen driver ett aktivt arbete för att etablera
fibernätsinfrastruktur för bredband. Satsningen
sker i syfte att ge invånare och företag tillgång till
en framtidssäker lösning för bredband med hög
kapacitet och goda utvecklingsmöjligheter. Utbyggnaden sker med hänsyn till bredbandsstrategin för
Sverige, Region Skånes samt kommunens strategi för
bredbandsutbyggnad.

•

Bredbandsstrategi för
Skåne

•

Bredbandsstrategi för
Sverige

•

Miljömålen för Tomelilla
kommun

•

Delregional
vattenförsörjningsplan

Syftet med den nya fiberinfrastrukturen är att ge f örutsättningar för höjd livskvalitet, inspiration, utveckling
och ett hållbart samhälle för kommande generationer.

•

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat
klimat

• Säkerställa en IT-infrastruktur med hög säkerhet.

Tomelilla kommun har beviljats projektpengar
till p
 rojektet Bredband och digitalisering från den
Europeiska regionala utvecklingsfonden och arbetet
påbörjades hösten 2017. Målen är att ta fram en
digital strategi för kommunförvaltningen och att öka
kunskapen om möjligheterna med digitalisering inom
näringslivet. En utbyggnad av ett snabbt bredband och
robust fibernät i kombination med digitaliseringens
möjligheter kan vara avgörande för många företagares
möjlighet att vara kvar på landsbygden.

FORTSATT ARBETE

•

Energi- och klimatstrategi
för Tomelilla kommun

•

VA-plan för Tomelilla kommun
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

VATTEN OCH AVLOPP

42.

VA-planen för Tomelilla kommun ska tas fram för en heltäckande planering av vatten- och avloppsförsörjning
för Tomelilla kommun.

43.

Inom vattenskyddsområdena kring vattentäkt ska all förändrad markanvändning bedömas utifrån kravet att
grundvattentäkter skyddas.

44.

Riktlinjer för dagvattenhantering för Tomelilla kommun ska tas fram.

45.

Kommunen ska eftersträva en säker och uthållig vattenförsörjning, både i normal drift och i händelse av
störningar.

Nr.

ENERGI, BREDBAND OCH AVFALL

46.

All fysisk planering ska verka för ett robust och uthålligt samhälle där klimatfrågan prioriteras främst genom att
gynna utvecklingen och användandet av förnyelsebar energi med inriktning mot energieffektivitet.

47.

Vid etablering av anläggningar för produktion av förnybar energi ska energimatrisen ses som vägledande.

48.

Användningen av fossila bränslen vid energiproduktion ska minimeras till förmån för förnyelsebara bränslen.

49.

Strategin för bredbandsutbyggnad i Tomelilla kommun ska följas.

50.

Tomelilla kommun ska verka för att inriktningsmål och delmål i gällande avfallsplan uppfylls.

51.

Det ska tas fram en energi- och klimatstrategi för Tomelilla kommun.
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KULTUR
Tomelilla kommun erbjuder sina medborgare och
besökare möjligheten till ett rikt kulturliv. Exempelvis
erbjuds en mängd kulturupplevelser som musikskola,
bildkonstskola, konsthall, bio och teater. Det finns även
en mängd kulturmiljömässigt värdefulla b
 yggnader
och områden som bidrar till att skapa och bevara
kommunens karaktär och identitet

MÅL

Förutom att arbeta med kulturfrågor utifrån lokala
mål och bestämmelser har Tomelilla också både de
nationella och de regionala kulturpolitiska målen att ta
hänsyn till. Bland dessa mål uttrycks både på nationell
och regional nivå en strävan mot ökad tillgänglighet till
kultur och kulturliv, samt att barn och unga ska vara i
fokus vid kulturarbete.
Målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrande
friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet och kreativitet, mångfald och konstnärlig
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Tomelilla kommun har i enlighet med dessa mål i sina
ställningstaganden för kulturarbetet fastställt att barn
och unga ska vara i fokus vid kultursatsningar, och
att kulturperspektivet ska beaktas i all planering. Det
kan utgöra en viktig förutsättning i arbetet för att öka
kulturens tillgänglighet.

Nationella kulturpolitiska mål
• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
• Främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till 		
kultur
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I Tomelilla finns det:
•

Fyra bibliotek,
varav ett huvudbibliotek

•

En konsthall

•

Fyra områden av riksintressen
för kulturmiljövård

•

Åtta byggnadsminnen

•

18 kyrkor och en kyrkoruin

•

Åtta slott och fyra herresäten

•

Ett stort antal kända
fornlämningar

•

En biograf

•

Hembygdsgårdar

KULTUR
Skånes regionala kulturplan

Region Skånes kulturplan utgår från två perspektiv
(verksamhets- och medborgarperspektivet):
• Skåne har ett rikt kulturliv av hög kvalitet med
både bredd och spets
• Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv
och kulturupplevelser

KULTUR I TOMELILLA
Biblioteken
Huvudbiblioteket ligger i Tomelilla tätort och filialer
finns i Onslunda, Smedstorp och Brösarp. Alla skolor
har även egna bibliotek.
Tomelilla biblioteks ledord är ”Berättelse – mötesplats
– folkbildning”. Visionen är bland annat att alla ska ha
nära till biblioteksservice oavsett var i kommunen man
bor. Mer information om bibliotekets arbete och vision
kan fås från biblioteksplanen.
Konsthallen
Tomelilla bibliotek byggdes 1965. I anslutning till det
nya biblioteket byggdes även en konsthall som därmed
kom att bli en av Sveriges första konsthallar ute på
landsbygden.
Kulturskola
Kulturskolan startade 2014 och erbjuder kurser i
musik, bildkonst, dans, drama/teater, kreativt skrivande
och film.
Jazzarkiv
Jazzarkivet grundar sig på ”Marianne och K.G. Johanssons jazzdonationsfond” från 1995. Samlingen
förvaltas av Kulturenheten. Programverksamhet sker i
samarbete med Tomelilla Jazzklubb.
Biograf och film
Riobiografen i Tomelilla är Hasse & Tages gamla
premiärbiograf. Den drivs idag av Tomelilla biografförening. Biografen totalrenoverades 2000–2001 och
är idag en modern biograf med två salonger, Rio och
Regina.
Muséer
Det finns ett antal olika museer, bland annat Hasse &
Tage-museet - världens minsta filmmuseum, Sveriges
största 50-tals museum - Nostalgi Café the 50’s, samt
Onslunda hembygds- och borstmuseum.
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KULTURMILJÖ

Bestämmelser som skyddar och reglerar kulturmiljön
samt kulturmässigt värdefulla byggnader och lämningar
står att finna i bland annat Miljöbalken, Plan- och
bygglagen, Kulturmiljölagen och Skogsvårdslagen.
Kommunen måste rätta sig efter rådande b
 estämmelser
och skydda områden av kulturhistoriskt värde från
åtgärder och etablering som kan skada dem. Några
områden som av kulturmiljöskäl bedömts vara särskilt
värdefulla har även pekats ut som riksintresse för
kulturmiljövården.

Särskilt värdefulla
kulturmiljöer
•

Agusa

•

Andrarum-Kivik

•

Högesta-Östra Ingelsta

•

Drakamöllan-ÄskebjärKumlan

•

Fågeltofta-Kronovall

Genom att värna om och bevara kulturhistoriskt
värdefulla byggnader, bebyggelsestrukturer och
områden bidrar kommunen till att erbjuda nuvarande
och kommande generationer en historieanknuten miljö.
Det kan stärka den unika karaktären och bidra till
kommunens identitet och invånarnas positiva bild av
kommunen.

•

Kverrestad

•

Mariavall

•

Ramsåsa

•

Smedstorp-Gårdlösa-Komstad

•

Södra BjörnstorpTunbyholm-Tranås

Kulturmiljöprogrammet för Skåne

•

Tomelilla

Ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag för
samhällsplanerare i kommuner och andra instanser.
Programmet är indelat i tre delar:
1. Särskilt värdefulla kulturmiljöer
2. Skånes historia och utveckling
3. Skånes kulturmiljöprofil
Särskilt värdefulla kulturmiljöer är Länsstyrelsens
urval av kulturhistoriska värden som ska bevaras,
vårdas och utvecklas (se rutan till höger).
Skånes kulturmiljöprofil
Denna visar de typiska karaktärsdragen för det skånska
landskapet och de områden som kulturmiljövården
prioriterar. Programmet antogs 2006 och är ett kunskapsunderlag för samhällsplanering. Här berörs frågor
såsom godslandskapet, folkrörelserna, fornlämningar,
järnvägen, kyrkorna, kusten och skifteslandskapet.

Kulturmiljö i Tomelilla kommun
Landskapet i Tomelilla har flera karaktärer och lokala
värden som ger en upplevelserik variation. I det
skånska landsbygdsprogrammet beskrivs olika
landskapskaraktärer varav fyra återfinns i Tomelilla.
Linderödsåsen och det österlenska backlandskapet
utgör delar av risbygden i norr medan slättbygden i
söder utgörs av Södra mellanbygden och Österlenslätten.
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KULTUR
Tomelilla kommun berikas av flertalet värdefulla
kulturmiljöer, byggnader och andra kulturminnen.
Dessa finns utförligt beskrivna i både regionala och
kommunala kulturmiljöprogram, samt i riksintressebeskrivningarna.

Byggnadsminnen
•

Agustastugan

•

Bollerups borg

Byggnadsminnen
Byggnader och anläggningar som genom sitt
kulturhistoriska värde är synnerligen märkliga kan
byggnadsminnesförklaras av Länsstyrelsen enligt
Kulturminneslagen. I Tomelilla finns åtta byggnads
minnen (se rutan till höger).

•

Bondrumsgården

•

Glimmebodagården

•

Södra Björstorps gård

•

Tomelilla byagård

•

Tunbyholms slott

Fornlämningar
Fornlämningar förekommer spritt inom kommunen.
En långt gående uppodling har suddat ut många av
de äldsta spåren och det öppna landskapet är ett bevis
för traktens långa kontinuitet. Kyrkor och byar ligger
ganska glest.

•

Övraby väderkvarn

Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun
Enligt de nationella miljömålen ska alla svenska kommuner ha ett kulturmiljöprogram. Tomelilla kommun
antog 2002 ett program innehållande en översikt och
ortsrapporter som omfattar Andrarum, Bondrum,
Brösarp, Eljaröd, Fågeltofta, Gårdslösa, Kverrestad,
Lunnarp, Onslunda, Ramsåsa, Smedstorp, Spjutstorp,
Tomelilla, Tranås och Östra Ingelstad.
Ortsrapporterna redogör för respektive orts kulturmiljömässiga egenskaper samt ger förslag på hur dessa
kan förvaltas och bevaras. Kommunen har även att
förhålla sig till det kulturmiljöprogram för Skåne som
tillhandahålls av Länsstyrelsen, vilket beskriver och
pekar ut områden som är viktiga att bevara.
Med ett kulturmiljöprogram som beslutsunderlag kan
kommunen fatta beslut som visar hänsyn till kulturmiljön, dess värden och de olika orterna.

LÄS MER
•

Kulturmiljöprogram
för Tomelilla kommun
(ortsrapporter och översikt)

•

Från Bjäre till Österlen,
Länsstyrelsen

•

Kulturmiljöprogram för
Skåne, plan PM 2008

•

Riksintressebeskrivningar,
Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet

•

Biblioteksplan för
Tomelilla kommun

Landskapsbildsskydd
Längs den sydvästra gränsen berörs Tomelilla kommun
av ett område med landskapsbildsskydd.
Landskapsbildsskydd är en äldre typ av markområdesskydd vars syfte främst är att bevara landskapets visuella
värden. Idag är landskapsbildsskydd ersatt av andra
områdesskydd som till exempel riksintresse. Tillsvidare
gäller emellertid de gamla bestämmelserna för de
områden där skyddet ännu inte ersatts.
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

KULTUR OCH FRITID

52.

Kulturperspektivet ska beaktas i planering.

53.

Barn och unga ska vara i fokus vid kultursatsningar.

54.

Kommunens gällande biblioteksplan ska följas.

Nr.

KULTURMILJÖ

55.

Kommunen ska verka för åtgärder som stärker kulturmiljöns intressen.

56.

Kommunen ska ta tillvara och utveckla de kulturhistoriska värden som finns inom kommunen, genom att aktivt
använda kulturmiljöprogrammets ortsrapporter. Utpekade värden ska väga tungt vid framtagande av nya planer och bygglovshandläggning.

57.

Kulturmiljöprogrammet är aktuellt och ska inte kompletteras.

58.

Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid både ombyggnation och nybyggnation.
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KULTUR
Brösarp
Brösarp
Andrarum

(

Eljaröd

Plats med
kulturmiljöprogram

Eljaröd

/

Kyrkor

"

Byggnadsminnen

i

Hembygdsgårdar
Kulturmiljöstråk

Bondrum

Fornminnen

Fågeltofta

Linderödsåsen
Sydskånska
backlandskapet
Södra
mellanbygden

Tranås

Österlenska
backlandskapet

Skåne-Tranås

Onslunda

Österlenslätt

Onslunda
Spjutstorp
Spjutstorp

Ramsåsa

Gårdlösa

Ramsåsa

Smedstorp

Tomelilla
Tomelilla

Lunnarp
Lunnarp

Ö Ingelstad

Kverrestad
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NATUR

Tomelilla kommun har med sitt läge på Österlen
alltid haft närhet till naturskön miljö och höga natur
mässiga värden. Naturen är värdefull, inte minst för sin
funktion som estetisk och rekreationell omgivning men
även för sin förmåga att erbjuda en attraktiv levnadsmiljö för såväl människor som olika djur- och växtarter.

Landskapet
Naturlandskapet i kommunen är inte enhetligt.
Länsstyrelsen beskriver i sitt regionala utvecklingsprogram (det skånska landsbygdsprogrammet) Skånes
olika landskapskaraktärer, av vilka Tomelilla kommun
rymmer fyra stycken.
Sydöstra kommundelen präglas av det låglänta land
skapet vid Österlenslätten. Kommunens mellersta
del, vid det som kallas Södra mellanbygden, utgörs av
öppet jordbruksland och betesmark. I nordöst finner
vi det österlenska backlandskapet, och i norr fram
träder Linderödsåsen i en miljö som utmärks av ett mer
höglänt landskap.
Ett varierande landskap ger ett rikt naturutbud med
mycket att se och uppleva. Med så många positiva
egenskaper och möjligheter följer också ett ansvar, att
visa kommunens olika miljöer och naturtyper hänsyn,
att arbeta för att skydda och bevara dem.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster beskriver de olika positiva tjänster
och egenskaper människan får av naturen. Dessa delas
upp i fyra kategorier:
1. Försörjande
Med försörjande avses de ekosystemtjänster som
ger upphov till olika naturliga varor likt vatten,
mat, medicin och råmaterial.
2. Kulturella
De kulturella ekosystemtjänsterna är de som ger
upphov till estetiska värden och ger tillfälle för
rekreation och inspiration i naturmiljön.
3. Reglerande
Reglerande ekosystemtjänster är sådana som
reglerar miljöfaktorer likt klimat och vatten.
Skogar som påverkar nederbörd och binder koldioxid eller våtmarker som minskar risken för
översvämning, är olika exempel på reglerande
ekosystem och ekosystemtjänster.
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4. Stödjande
Med stödjande ekosystemtjänster menas de
ekosystem som tillhandahåller skyddande och
beboeliga miljöer för olika djur och organismer.
Ekosystemtjänsterna påverkar hela vårt samhälle på en
mängd olika plan. Allt från ekonomiska näringar och
tekniska system till fysiskt och psykiskt välmående eller
tillgången till ett rikt kulturliv är mer eller mindre direkt
beroende av ekosystemtjänsterna.
En välmående miljö och en stor mångfald av levande
organismer, spridda över hela jordklotet, är en förutsättning för att ekosystemtjänster ska kunna levereras
och fortsätta tillhandahålla förutsättningarna för liv på
jorden även i framtiden.
Ekosystemtjänster utgör en av naturens främsta tillgångar. Dessa bidrar till en bättre folkhälsa och till att
göra kommunen attraktiv för både invånare, besökare
och turister. Det är också naturens ekosystemtjänster
som tillhandahåller de egenskaper som krävs för att
behålla ett starkt och livskraftigt areellt näringsliv.

Mål och direktiv för naturmiljön
I sitt arbete att värna och förvalta natur för nuvarande
och kommande generationer förhåller sig kommunen
till en lång rad olika bestämmelser, målsättningar och
områdesskydd.
Nationella miljömålen och kommunalt
åtgärdsprogram
De nationella miljömålen (för mer info se kapitel Miljöoch riskfaktorer) inbegriper 16 miljökvalitetsmål, vars
syfte är att beskriva hur miljön bör se ut när miljömålen
har uppnåtts. Sju av dessa är av särskilt stor relevans för
arbete som främjar naturmiljön.
Nedan är de miljökvalitetsmål med
särskild relevans för naturen i Tomelilla:
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv
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Tomelilla kommuns åtgärdsprogram för miljömålen
2015-2020 är uppdelat i sex utmaningar (se kapitel
Miljö och riskfaktorer). Fyra stycken av dessa är direkt
relevanta för arbete med naturen:
• Utmaning 2: Hänsyn till havet
• Utmaning 3: Hushållning med Skånes mark- och
vattenresurser.
• Utmaning 4: Skydd av natur- och kulturvärden
• Utmaning 6: Kunskapsspridning och inspiration
Nationella direktiv
Inom det nationella miljömålssystemet har regeringen
fastställt målområden för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Dessa målområden har sitt ursprung
i internationella åtaganden och fastställda mål inom
EU:
1. Ekosystemtjänster och resiliens
2. Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden
3. Hotade arter och naturtyper
4. Invasiva, främmande arter
5. Kunskap om genetisk mångfald
6. Helhetssyn på markanvändning
7. Skydd av landområden, sötvattenområden
och marina områden
8. Miljöhänsyn i skogsbruket
9. Ett variationsrikt skogsbruk
10. En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram
Program på regional nivå
Det finns flera program med syfte att ge de skånska
kommunerna möjlighet att samordna sitt arbete och
tillsammans förbättra naturen i Skåne. Region Skåne
har tagit fram ett Tema PM med utmaningar och
strategier för en mer sammanhållen grönstruktur i
Skåne.
Länsstyrelsen Skåne tillhandahåller ett skånskt naturoch kulturmiljövårdprogram i vilket miljöer som är
värda att skyddas och bevaras har identifierats och där
detaljerade beskrivningar av flera av Tomelilla
kommuns natur- och kulturmiljöer finns att tillgå.
Länsstyrelsen Skåne arbetar även med artskydd och
bevarande av den biologiska mångfalden. Exempelvis
har Länsstyrelsen arbetat fram en naturvårdsstrategi för
Skåne, med syfte att stärka länets biologiska mångfald.
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Kommunalt naturvårdsprogram
År 2010 antog Tomelilla kommunfullmäktige ett
naturvårdsprogram vars syfte är att fungera som ett
planeringsunderlag såväl som ett kunskapsmaterial.
Naturvårdsprogrammet presenterar områden av
naturmässigt stort värde och kan underlätta bevarandet
av dessa och de positiva effekter förekomsten av sådana
har på kommunen.
Utpekade områden bör inte exploateras med nybyggnation, utan bör snarare skyddas och utvecklas för sina
naturmiljövärden.

Natur- och Parkprogram
För att följa upp och identifiera frågeställningar och
möjligheter i det kommunala naturvårdsprogrammet
kommer detta att kompletteras med ett Natur- och
Parkprogram.
Programmet ska innehålla mål och ställningstaganden
för sammanhängande och kvalitativa natur- och vattenstrukturer, ekosystemtjänster för hela kommunens yta
samt tätorter och tätortsnära områden och trakter av
stor betydelse för människan.
Programmet ska fungera som underlag vid utarbetande
av riktlinjer och prioriteringar i till exempel skötselplaner för kommunens samtliga naturområden och
grönområden.
Natur- och Parkprogrammet ska sprida kunskap
om kommunens värdefulla natur-, vatten- och
grönområden.

Tätortsnära rekreation
Många av tätorterna i Tomelilla kommun har god
tillgång till rekreation i sitt närområde. Bland annat har
Tomelilla och Tryde närhet både till Kronoskogen och
Skogsbacken där det finns tillgång till skyltade leder.
Mellan Brösarp och Brunnsvik finns den nyinvigda
Källaskogen. Det finns tillgång till rekreationsområde
även i bland annat Smedstorp, Onslunda och Skåne
Tranås.
Tätortsnära rekreation kommer att beröras ytterligare i
Natur- och Parkprogrammet för Tomelilla kommun.
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SKYDD AV NATUR
Områdesskydd

Ofta skyddas värdefull natur av ett eller flera sorters
områdesskydd. Utöver Natura 2000-områden
(se även kapitel Riksintresse) och andra riksintressen
för naturvård finns enligt nedan även andra typer av
områdesskydd för miljön.

Naturreservat
Naturreservat upprättas av länsstyrelse eller kommun,
med syfte att på olika sätt skydda, värna om eller främja
natur och friluftsliv i området. Olika naturreservat
har olika bestämmelser för vad som inte är tillåtet
inom området. Information om vad som gäller för ett
naturreservat finns att tillgå i fattade beslut, på skyltar
vid naturreservaten och i vissa fall på Länsstyrelsens
hemsida.
Efter beslut av Länsstyrelsen finns följande naturreservat i Tomelilla kommun: Benestads backar,
Djurrödsbäckens dalgång, Drakamöllan, Högaborg,
Kronovalls Store vång, Listarumsåsen, Ljungavången,
Tryde, Verkeåns naturreservat samt Örups almskog,
kärr och ängar. År 2015 tillkom två kommunala naturreservat, Kronoskogen och Skogsbacken.

Biotopskyddsområde
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade
djur- och växtarter kan av Länsstyrelsen respektive
Skogsstyrelsen förklaras som biotopskyddsområde. Det
finns även ett generellt biotopskydd som automatiskt
gäller olika små biotoper i jordbruksmark, likt alléer
och pilevallar.
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga
naturvärden. De har en nyckelroll för bevarandet av
skogens hotade växter och djur.

Naturvårdsavtal
Om staten eller kommunen önskar bevara naturvärden
i områden som ägs av privata markägare kan dessa ingå
så kallade naturvårdsavtal. Markägare kan genom ett
naturvårdsavtal få ekonomisk ersättning för att avstå
ifrån att förändra området genom olika typer av jordoch skogsbruk.
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Strandskyddsområde
Strandskydd gäller generellt inom 100 meter vid alla
stränder vid hav, insjöar och vattendrag i Sverige.
Strandskyddet främjar allemansrätten genom att ge alla
tillträde till stränderna. Det skyddar även de djur och
växter som lever vid och på strandområdet.
Genom särskilda beslut av Länsstyrelsen kan strandskydd både utökas och minskas. Länsstyrelsen har
beslutat vilka vattendrag i kommunen som omfattas
av strandskydd. Dessa redovisas på kartan i slutet av
kapitlet.

Värdefulla ängar och betesmarker
i Skåne
Enligt rapporten för Ängs- och betesmarksinventeringen för Skåne 2002-2004 är Skåne det län i
Sverige som har den näst största andelen av ”ej aktuella
marker” - de marker där natur- eller kulturmiljövärdena
har bedömts inte vara tillräckliga för att de ska räknas
in bland de värdefulla ängarna och betesmarkerna.
Det finns fortfarande stora sammanhängande ängsoch hagmarker kvar i Skåne. Detta gäller speciellt för
kustnära områden samt militära övningsfält. Skåne är
det län i Sverige som har störst areal ängsmark: 1274
hektar (nästan en femtedel av all ängsmark i Sverige).
I Skåne förekommer många naturtyper som är
prioriterade inom EU eller som lyfts fram i de regionala
miljömålen.
Enligt rapporten finns det i Tomelilla 1 hektar ängar,
1102 hektar betesmark, 57 hektar restaurerbar mark
samt 230 hektar som ej är aktuell.

NATUREN I FRAMTIDEN

Att värna om naturen innebär att arbeta med ett
framtidsperspektiv. Olika utvecklingslinjer kommer ofta
i konflikt med varandra. När naturens bevarande ställs
mot annan utveckling, som ekonomisk tillväxt, är det
viktigt att kommunen försöker se naturens värde ur ett
tidsmässigt mycket långt perspektiv.
Förlusten av ekosystemtjänster påverkar samhället
avsevärt inom en mängd olika områden. Areella
näringar, folkhälsa och vattenförsörjning är exempel
på sådana områden som kan påverkas.
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Förutom förluster av de värden människor får från
ekosystemtjänsterna, kan effekten av en rubbad eller
förlorad ekologisk struktur eller ett särskilt naturområde påverka andra delar av naturen. Naturens
kretslopp och näringskedjor är inte isolerade från
varandra och det som sker lokalt i ett område påverkar
även globalt.

VATTEN OCH VÅTMARKER

Vatten är en av de mest grundläggande beståndsdelarna i allt liv på vår jord. Trots att vattnet är så
oerhört viktigt för oss människor tas det ofta för givet.
Vattenförekomster är känsliga och utsläpp av skadliga
ämnen kan förstöra grundvattnet för en mycket lång tid
framöver.

Mål och direktiv
Kommunen arbetar med frågor som rör vatten och
vattenkvalitet i enlighet med ett flertal bestämmelser
och direktiv, fastställda både kommunalt och av andra
instanser.
EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning
Arbetet med vatten i Sverige utgår från vattenförvaltningsförordningen, vilken i sin tur utgår
från Europeiska unionens ramdirektiv för vatten.
Vattenförvaltningen syftar till att skydda och bevara vattenresurserna för framtiden och arbetar för en långsiktig
hållbar vattenanvändning för alla. Förvaltning sker med
utgångspunkt i vattenförvaltningsförordningen, Miljöbalken och miljökvalitetsmålen.
Vattenförvaltningen rör allt vatten, både grundvatten
och ytvatten. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla
vattenförekomster uppnå god vattenstatus till år 2015,
eller senast år 2027. God status innebär god ekologisk
och vattenkemisk status i alla inlands- och kustvatten.

Regionalt vattenarbete

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Enligt miljöbalken är Sveriges landområden och kustvattenområden indelade i fem områden för förvaltning
av vattenmiljöns kvalitet.
För Skåne och Tomelilla kommun är Södra Östersjöns
vattendistrikt aktuellt förvaltningsområde. Länsstyrelsen
Kalmar län är vattenmyndighet för distriktet och
ansvarar för förvaltningen av kvaliteten på dess vattenmiljö.
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Den nya förvaltningsplanen för 2016-2021 består av
fem delar och sex bilagor. Miljökvalitetsnormerna
anger målet för 6-årsperioden och Åtgärdsprogrammet
pekar ut 57 åtgärder som ger förutsättningar att nå dit.
Nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner
får där i uppdrag att bland annat vägleda och bedriva
tillsyn eller utveckla styrmedel inom sitt ansvarsområde.
Åtgärderna ska leda till att verksamhetsutövare som
bedriver vattenkraft, VA-verksamhet, lantbruk, skogsbruk och industrier och andra aktörer gör insatser i och
omkring vattenmiljöerna som leder till att vattenkvaliteten faktiskt förbättras, så att miljökvalitetsnormerna
följs.
En förutsättning för ett välmående samhälle är vatten
av tillräcklig kvalitet. I Södra Östersjön finns det fyra
utmaningar som är särskilt viktiga i arbetet med att
genomföra åtgärder:
1.

Övergödning är fortfarande ett stort problem

2.

Dricksvattenförsörjningen måste säkras

3. Effekterna av miljögifter från både pågående
		 och gamla utsläpp behöver minskas
4. Öppna upp för fria vandringsvägar och minska
		 den fysiska påverkan
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. MKN
anger vilken kvalitet som mark, vatten och luft ska
ha för att den inte ska vara skadlig för människors
hälsa eller för miljön. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller
grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast
år 2027. MKN regleras i miljöbalken.

Vattnet i Tomelilla
Tomelilla kommun avvattnas till Julebodaån, Verkeån,
Kävlingeån, Tommarpsån och Nybroån. Vattnet
från dessa åar når havet vid Öresund, sydkusten och
Hanöbukten.
Det är viktigt att vara medveten om att påverkan på
vattnet i Tomelilla kommun i sin tur påverkar vattnet i
grannkommunerna, samt i de kustområden och
hav som vattnet så småningom når. Ett ansvarstagande
för vattenkvaliteten i kommunen blir således i förlängningen även ett ansvarstagande för hela vattendistriktets samlade vattenkvalitet.
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Inom Tomelilla kommun finns det sju ytvattenförekomster och elva grundvattenförekomster. De
två största sjöarna i Tomelilla kommun är Tunbyholmssjön och Verkasjön. I övrigt finns det väldigt få sjöar i
kommunen.
Tomelilla kommun ska arbeta för att utpekade vatten
förekomster (grundvatten och ytvatten) ska uppnå
vattendirektivets mål under planperioden.
Kommunen ska även verka för ett minskat näringsläckage från jordbruks- och skogsmark till sjöar och
vattendrag.
Kommunala mål och utmaningar
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är fem särskilt
aktuella för arbetet med vatten och våtmarker.
Miljökvalitetsmål med särskild relevans för vattenförekomster och våtmarker:
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
Av utmaningarna i Tomelilla kommuns åtgärdsprogram
för miljömålen 2015-2020 är två stycken direkt inriktade
mot vattenfrågor:
• Utmaning 2 Hänsyn till havet
• Utmaning 3 Hushållning med Skånes markoch vattenresurser.
Det arbete som sker med vattendragen drivs främst
genom Nybroåns vattenråd, Österlens vattenvårdsförbund och Kävlingeåprojektet.
Båtnadsområde och dikningsföretag
Dikningsföretagen har bildats för att vinna ny odlingsmark genom att avleda vatten från blöta marker och har
status som en juridisk person. De flesta dikningsföretag
fastställdes i slutet av 1800-talet och under den första
hälften av 1900-talet. Dikningsföretagen har varit och
är en förutsättning för att driva ett rationellt jord- och
skogsbruk. Med utdikningarna försvann dock även de
naturliga flödesreglerande strukturerna som våtmarker
och översvämningsmarker från landskapet och de arter
som var knutna till dessa miljöer.
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Dikningsföretagen har inte varit aktiva i samhällsplaneringen vilket innebär att deras intresse inte alltid
beaktas i samband med exploatering, utbyggnad av
infrastruktur, utsläpp av renat avloppsvatten samt
utsläpp av dagvatten. Båtnadsområden (ett område eller
yta som anses för nytta av dikningsföretag/markavvattningsföretag) har bebyggts och exploaterats utan
hänsyn till dikningsföretagens fastställda dimensioner.
Förändrade nederbördsmönster innebär också att
fastställda dimensioner inte räcker till.
Båtnadsområden utgör potentiella områden där nya
flödesreglerande våtmarker och översvämningsytor kan
möjliggöras.
Förslag på sådana områden finns utpekade i åtgärdsprogrammen för Tommarpsån, Nybroån, Kabusaån.
Det är områden som kan komma att leverera framtida
ekosystemtjänster nödvändiga för jordbruket, men
även för tätorter, infrastruktur och mottagare av
dagvatten.
I ett framtida klimat med mer extremregn ökar behovet
av fria, icke hårdbelagda ytor. Obebyggda båtnadsområden kan då fungera som naturliga översvämningsområden dit stora vattenmassor temporärt kan samlas
och större skador på kommunens bebyggelse och
infrastruktur undvikas.
Åtgärdsprogram för lokala avrinningsområde och
vattenförekomster
För att underlätta vattenarbetet och stärka möjligheten
att nå miljömålen har ett vattenvårdsprogram tagits
fram för Tommarpsåns avrinningsområde. Programmet
bidrar med beskrivningar av områdets förutsättningar,
samt konkreta åtgärdsförslag för förbättringar av dess
tillstånd. Till exempel föreslås i vissa fall återskapande
av våtmarker för att höja områdets kapacitet inför
perioder med stora mängder dagvatten.
Ett liknande åtgärdsprogram för Nybroån och Kabusaån är under framtagande för att underlätta arbetet med
dessa områden.
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LÄS MER
•

Tema PM Grönstruktur
i Skåne – Strategier för en
utvecklad grön struktur
(Region Skåne)

•

Vägen till ett biologiskt
rikare Skåne –
Naturvårdsstrategi för
Skåne (Länsstyrelsen Skåne)

•

Från Bjäre till Österlen –
Skånska natur- och kulturmiljöer (Länsstyrelsen Skåne
och Kristianstad län)

•

Här finns höga naturvärden i
Skåne – Artpools- och traktanalys med hjälp av rödlistade
arter (Länsstyrelsen Skåne)

•

Vattenvårdsprogram för
Tommarpsåns avrinningsområde

•

Naturvårdsprogrammet
för Tomelilla kommun

•

Vattendirektivet (2000/60/EG)

•

Miljöbalken 5 kap

•

Förordning (2004:660) om
förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön

•

Förslag på åtgärdsprogram
för Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

•

Åtgärdsprogram för
Tommarpsån, Nybroån,
Kabusaån

FORTSATT ARBETE
•

Natur- och Parkprogram för
Tomelilla kommun

•

VA-plan

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER
Vattenskyddsområde
Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av
våra allra viktigaste naturresurser. Vattenförekomster
utgör en sårbar del i vattenförsörjningen och måste
nyttjas varsamt och skyddas mot verksamheter
eller å tgärder som kan påverka vattnets kvalitet och
kvantitet.
Ett vattenskyddsområde har som syfte att skydda
råvattentillgångar så att de säkras i ett långsiktigt
perspektiv. Mer om detta kommer att lyftas fram i
VA-planen som är under framtagande.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

NATUR, VATTEN OCH VÅTMARKER

59.

Ett Natur- och Parkprogram för Tomelilla kommun ska tas fram.

60.

Tomelilla kommun ska arbeta för att utpekade vattenförekomster (grundvatten och ytvatten) ska uppnå
vattendirektivets mål under planperioden.

61.

Vattendragens avrinningsområde bör inte exploateras på ett sådant sätt att flödesutjämning eller andra åtgärder försvåras.

62.

Kommunen ska verka för ett minskat näringsläckage från jordbruks- och skogsmark till sjöar och vattendrag.
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HÅLLBAR
SAMHÄLLSUTVECKLING

Samhällsplaneringen ska ske med hänsyn till människors
hälsa och miljö. Belastningen på miljön ska vara
minimal och samhällsutvecklingen ska vara hållbar
med ett helhetstänkande i fokus. Vid ny exploatering
behöver olika förutsättningar utredas. Bland annat
behöver det utredas var det finns markföroreningar,
buller och radon samt framtida klimatförhållanden,
exempelvis översvämningsrisker. De största riskerna
i Tomelilla kommun är radon, förorenad mark, tunga
transporter med farligt gods och buller. De tyngre
industrierna är få och koncentrerade till Tomelilla
centralort och Lunnarps tätort. Klimatförändringar är
ett faktum och ökad mängd nederbörd är en risk som
ska beaktas i framtida detaljplaner och bygglov.
Arbetet med att minimera riskerna med skadlig
påverkan på människor och miljö sker bland annat
genom samverkan med Ystad-Österlenregionens
miljöförbund.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) och tillhörande lagstiftning är ett styrmedel för att nå godtagbar miljökvalitet för mark, vatten, luft eller miljö i övrigt.
Miljökvalitetsnormer kan införas för hela landet eller
för ett geografiskt område, till exempel ett län eller en
kommun.
Myndigheter och kommuner ska iaktta miljökvalitetsnormer vid planering och planläggning. Av översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att iaktta
detta.
En miljökvalitetsnorm anger de föroreningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter
av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas
med utan fara för påtagliga olägenheter. Tillstånd får
inte beviljas för sådana verksamheter som medför att en
miljökvalitetsnorm överskrids.
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel, som infördes med Miljöbalken. En miljökvalitetsnorm kan till exempel gälla högsta tillåtna halt
av ett ämne i luft, mark eller vatten. Kommunen ska i
kommande planering och planläggning iaktta gällande
miljökvalitetsnormer.
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Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser
följa gällande MKN för:
• föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477),
• omgivningsbuller (SFS 2004:675),
• parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• kemiska föreningar i fisk- och musselvatten 		
(SFS2001:554)
Vid planläggning ska det utredas om planen medför
att gällande MKN överskrids. Det är inte tillåtet att
etablera nya verksamheter som leder till att MKN
överskrids. Finns det risk behöver eventuellt åtgärdsprogram upprättas för att hantera problemen.
Luft
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) reglerar olika
föroreningar i luften. I dagsläget finns det normer för
tolv olika luftföroreningar. För många luftföroreningar
finns det årsmedelvärde som inte får överskridas, samt
ett dygnsmått och timmått som får överskridas under
ett visst antal tillfällen under året.
Enligt 26 § i förordningen om miljökvalitetsnormer
för utomhusluft (SFS 2010:477) är det k ommunernas
ansvar att kontrollera att miljökvalitetsnormen
uppfylls. Kontrollen ska ske genom mätningar,
beräkningar eller objektiv bedömning. Kontrollen får
ske i samverkan med andra kommuner. Myndigheter
och kommuner ska vid tillsyn och tillståndsprövning
säkerställa att normer uppfylls. Bestämmelser angående
kontrollprogram beskrivs mer detaljerat i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
Tomelilla kommun är medlem i Skånes luftvårdsförbund vars syfte är att kartlägga luftmiljön i Skåne,
ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter, redovisa undersökningsresultaten samt
fungera som ett rådgivande organ och rekommendera
åtgärder i luftvårdsfrågor.
Vatten
Vattendelegationen i vattendistriktet beslutar om
miljökvalitetsnormerna, som beskriver den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Beslutsunderlag tas fram av vattenmyndigheterna i samverkan
med Länsstyrelsen, kommunen, vattenråden samt
andra organisationer och myndigheter.
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Miljökvalitetsnormer
för luft
Förorening
NO2
SO2
CO
Bensen
Partiklar PM10
Partiklar PM2,5
Bensen(a)pyren
Arsenik
Kadmium
Nickel
Bly
Ozon

MKN-värde
40µg/m³
100µg/m³
10µg/m³
5µg/m³
40µg/m³
25µg/m³
1ng/m³
6ng/m³
5ng/m³
20ng/m³
0,5µg/m³
120µg/m³

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Vattenstatus
Övergödning i jordbrukslandskap och odlingsmarkens
direkta anslutning till vattendrag är en av orsakerna till
att den ekologiska statusen i bland annat Tommarpsån
och Kabusaån bara uppnår måttlig ekologisk status.
Provtagningar visar mycket hög påverkan av fosforoch kvävebelastning.
Förutom den stora påverkan från jordbruksmarken
påverkar även samhällets struktur. Tillskottsvatten från
hårdgjorda ytor, häftiga skyfall, otäta ledningsnät och
dränvatten försämrar vattenkvaliteten. Även enskilda
avloppssystem som inte uppfyller kraven i gällande
lagstiftning och dagvattenhantering från samhällena
bidrar till förorening av sjöar, vattendrag och hav.
I värsta fall påverkar detta även grundvattnet.
Buller
Buller är ljud som uppfattas störande. Olika människor
kan ha olika uppfattning om vad som är störande. Var
personen befinner sig, vad den gör, vilken tid det är på
dygnet och personens inställning till den eller det som
orsakar ljudet är faktorer som kan spela roll för upplevd
störning.

Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar
som inte bör överskridas
vid bostäder
60 (dBA)

ekvivalent ljudnivå 			
vid fasad.

65 (dBA)

ekvivalent ljudnivå 			
vid fasad
om
		bostaden ej
		överskrider
35kvm

50 (dBA)

ekvivalent ljudnivå
vid uteplats.

70 (dBA)

maximal ljudnivå
vid uteplats

Buller påverkar människors hälsa negativt och
kan bland annat leda till stress, sömnproblem eller
koncentrationssvårigheter.
Förebyggande arbete och minskning av ohälsa till följd
av buller i omgivningen sker i enlighet med den rådande
miljökvalitetsnormen för buller. Normens främsta syfte
är att motverka att människor tar skada av buller i sin
omgivning.
För att kunna arbeta konkret med att förebygga sådana
skador har riksdagen och myndigheter som Naturvårdsverket angett riktvärden vilka specificerar ljudnivåer
som inte bör överskridas i olika miljöer vid olika tider
på dygnet.
Radon
Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt
i marken. Radon förekommer även i dricksvatten. När
radon sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, vilka
är radioaktiva metallatomer. Radon och radondöttrar
avger strålning som följer med inandningsluften, vilket
kan orsaka cancer i lungorna.
Enligt de rikt- och gränsvärden för radon som fastställts
av Boverket bör radonvärdet i bostäder inte överskrida
200 Bq/ m³.

Riktvärden för radon som inte bör överskridas
200 Bq/m³
Högsta radonhalt		
		
i inomhusluft i
		
befintliga bostäder
		
och lokaler som 		
		används för
		allmänna ändamål.
200 Bq/m³
Högsta radonhalt i
		
inomhusluft i nya
		byggnader.
100 Bq/l
Gränsvärdet för
		
tjänligt dricksvatten 		
		med anmärkning.
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I Tomelilla kommun förekommer områden med
förhållandevis hög markavgivning av radongas.
Därför är det viktigt att göra mätningar både i
befintliga byggnader och inför nybyggnation inom de
områden som utpekas som riskområden, samt vidta
åtgärder i de fall där radonvärdet överskrider rekommenderade riktvärden.

Hänsyn till riskområden
Kommunen och dess verksamheter måste ta hänsyn
till rådande miljökvalitetsnormer och andra risk- och
skadereglerande bestämmelser. Miljökvalitetsnormerna
reglerar hur vissa typer av hälso- och miljöstörande
verksamhet, som till exempel bullrig eller luftförorenande sådan, ska skötas. Utöver miljökvalitetsnormerna finns det andra principer och
bestämmelser som berör ämnen och verksamheter som
är skadliga för människa och miljö. En sådan är försiktighetsprincipen: enligt Miljöbalken 2 kap 3 §
ska försiktighet iakttas när det finns risk för eller
möjlighet att anta, att verksamheter och åtgärder kan
innebära skada för människors hälsa eller miljöns
natur- och kulturmässiga värden.

Miljöfarlig verksamhet
Tomelilla kommun
Miljöfarlig verksamhet delas enligt miljöprövningsförordningen in i A-, B- och C-verksamhet beroende
på storlek och typ. A-verksamheter måste söka tillstånd
hos miljödomstol. En B-verksamhet söker tillstånd hos
Länsstyrelsen. C-verksamheten kräver en anmälan till
kommunens miljönämnd. Därutöver finns
U-verksamheter som inte behöver anmälas.
Tillsynen av verksamheter typ A och B ansvarar
Länsstyrelsen för. Tillsynen av anmälningspliktiga
verksamheter typ C och mindre verksamheter typ U
ansvarar Ystad-Österlenregionens Miljöförbund för.

Transporter med farligt gods
I dagens samhälle transporteras stora volymer farligt
gods på vägar och järnvägar. Detta ställer krav på
planeringen för att tillgodose transportbehovet och
främja ett effektivt och säkert godsflöde.
På Österlenbanan transporteras i dagsläget inget gods.
Banan används endast för persontrafik. För transporter
av farligt gods bör trafiksäkra vägar med erforderligt
skyddsavstånd från bostäder och värdefulla naturmiljöer prioriteras. Vid föreslagen bebyggelse eller
anläggning av verksamhet vid väg med transporter för
farligt gods bör riskerna analyseras.
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I Tomelilla kommun är väg 11 och 19 rekommenderade
vägar för transporter med farligt gods, dock inte på
sträckan mellan Svampakorset och Bo Ohlsson-korset.
Transporter med farligt gods hänvisas istället för ovan
nämnd sträcka till väg 1561 (vägen mellan Gladanleden
och Everöd).

Markföroreningar
Med förorenad mark avses mark som på något
sätt innehåller halter av ämnen som är skadliga för
människan eller för naturlivet på platsen. Ofta gäller
det mark för industri och produktion som förorenats
av olika kemikalier eller tungmetaller.
Markföroreningar kan orsakas av större punktutsläpp,
men också av mycket små utsläpp som pågått u nder
långa tidsperioder. Historiskt sett reglerades inte
användningen eller hanteringen av skadliga ämnen
med samma noggrannhet som idag. Det finns därför
anledning att kontrollera mark som använts för industri,
bensinstationer med mera, innan den bebyggs för annat
ändamål.
Även om kunskapen om och reglerna kring hanteringen
av miljöfarliga ämnen ökat med tiden kan det vara
svårt att helt skydda marken från föroreningar, särskilt
vid industrier där skadliga ämnen förekommer som en
del av verksamhetens råvaror eller avfall. Kraven på
markkvaliteten är högst för områden där människor
bor och vistas mycket. Känslig markanvändning avser
bostadsändamål och mindre känslig avser industrimark
och hårdgjorda ytor.
I Tomelilla kommun har Länsstyrelsen pekat ut ett
mindre antal områden som löper stor risk att vara
förorenade. Områdena är lokaliserade till Tomelilla
tätort, Onslunda respektive det gamla Alunbruket vid
Andrarum

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
vid höjd beredskap är alla kommuner skyldiga att vart
fjärde år sammanställa och rapportera resultaten från en
risk- och sårbarhetsanalys. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utarbetar föreskrifter för
framtagande av risk- och sårbarhetsanalyserna. MSB ska
hjälpa till att utveckla samhällets förmåga att förebygga
samt hantera olyckor och kriser.
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Risk- och sårbarhetsanalysen har som syfte att minska
samhällets sårbarhet och öka dess möjligheter att
hantera uppstådda kriser. Tack vare analysen ökar
möjligheterna att vidta rätt åtgärder vid behov. Det
handlar om att göra bedömningar om hur olika
oönskade händelser skulle påverka samhället och
dess verksamheter, hur troligt det är att sådana
händelser skulle inträffa, samt vad dessa skulle få för
konsekvenser och hur möjligheten att hantera dem ser ut.
Arbetet ger kunskap och underlag för förebyggande
arbete i den egna kommunen, men bidrar också med
information till en övergripande riskanalys för hela
landet och bidrar således till ett mer förberett samhälle
på både lokal och nationell nivå. Risk- och sårbarhetsanalysen för Tomelilla kommun lyfter fram specifika
frågeställningar som ska beaktas i detaljplaner och vid
prövning av bygglov.

KLIMAT

Klimatet utgör en ständig riskfaktor för oss människor
och för samhället. Stora mängder nederbörd, kraftiga stormar eller långvarig sträng vinterkyla innebär
påfrestningar på de system samhället är uppbyggt på.

Klimatperspektivet i Skånes planering

Klimatvision för Skåne 2020
I Skåne är det enkelt för alla att leva och verka hållbart
ur klimatsynpunkt. Skåne är bland de världsledande
regionerna i arbetet för ett långsiktigt uthålligt energioch transportsystem med minimal påverkan på miljö
och klimat. Skåne har forskning och företag som bidrar
till lösning av klimatkrisen regionalt och globalt. I
Skåne är jordbruket, skogsbruket och annan markanvändning resursbevarande och klimatanpassad.
Region Skåne har tagit fram en klimatrapport som är
uppdelad i fem delar. I strategiprogrammet för Skånes
klimatarbete presenteras hur det framtida klimatet kan
påverka det skånska samhället. Framtida klimateffekter
och förutsättningar för Skåne, samt föreslagna åtgärder
för hantering och anpassning delas upp efter olika
kategorier.
Det är även beskrivet hur Skåne påverkar klimatet och
hur klimatförändringarna påverkar oss. Hur kan klimatpåverkan minskas och hur kan det skånska samhället
anpassa sig till ett förändrat klimat.
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Klimatperspektivet i Tomelilla kommun
Genom att identifiera de områden där kommunen
berörs av klimatutförändringar identifieras åtgärder
och anpassningar som kan hjälpa till att hantera och
i vissa fall utnyttja klimatets framtida förutsättningar.
Kommunen bör i sitt fortsatta arbete och framtagande
av strategiska dokument inkludera ett klimatperspektiv
där hänsyn tas till det förutspådda framtida klimatet
i Skåne och de effekter det väntas ge inom olika
samhällsområden.
Extremare väder- och temperaturförhållanden är det
som väntas påverka Tomelilla kommun mest inom en
överskådlig framtid när det gäller klimatförändringarna.
Längre och frekventare perioder av torka påverkar
bland annat de areella näringsområdena.
Perioder av extremt regn ger kommunens vatten- och
avloppsförsörjning stora utmaningar när det gäller renovering och utbyggnad av kapaciteten på det n
 uvarande
systemet. Mer nederbörd innebär att normalt sett
torrlagda områden riskerar att svämmas över, vilket kan
innebära skador på infrastruktur, tillförsel av skadliga
ämnen eller oönskade mängder näring till vattendragen
när vattnet sedan sjunker undan.

Klimatförändringarnas påverkan
på jord- och skogsbruk
Förutsättningarna för jordbruket förbättras i huvudsak
med mindre risk för frost, längre växtsäsong och
möjlighet till ökade grödor och nya sorter av grödor.
Riskerna med ett förändrat klimat kan leda till ökad
nederbörd med förstörda skördar, dränkt åkermark
och svårigheter med att skörda som följd. Behovet av
bevattning och dränering ökar samt risken för nya
skadedjur och sjukdomar ökar.
Höga vattenstånd, flöden och skyfall kan påverka både
jord- och skogsbruket negativt eftersom det innebär ett
ökat tryck på markavvattning. Mark kan översvämmas
med förstörda grödor och försvårad avverkning som
följd. Det finns risk för ökad stormfällning när grundvattennivåerna blir högre och tjälen uteblir. Minskad
tjäle ger även större skador av skogsmaskiner.
Det positiva är en förlängd växtodlingssäsong och en
längre vegetationsperiod med ökad virkesproduktion
som följd.
Stor hänsyn bör tas till lantbrukets möjlighet att anpassa
sig till ett föränderligt klimat.
Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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MILJÖMÅL

De nationella miljömålen
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål.
Generationsmålet är det övergripande målet för de
nationella miljömålen och syftar, enligt riksdagens
definition, till att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta
ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska
miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även
preciseringar av miljökvalitetsmålen som förtydligar
målen och används i det löpande uppföljningsarbetet.
Dessa följs upp årligen, där respektive myndighet
ansvarar för uppföljningen av sina mål.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet samt ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar
vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör
sättas in. Etappmålen anger inte önskade tillstånd för
miljön, utan de läggs fast i miljökvalitetsmålen med
preciseringar.

Skånes regionala miljömål
och åtgärdsprogram
Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna
det regionala miljömålsarbetet, besluta om regionala
miljömål och följa upp utvecklingen. Skånes miljömål
har vid flera tillfällen reviderats och aktualiserats.
Fem utmaningar är identifierade som
särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne:
1. Hållbara transporter i Skåne
2. Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag
3. Hushållning med Skånes mark och vattenresurser
4. Skydd av Skånes natur- och kulturvärden
5. Hållbar konsumtion
Utöver utmaningarna har även 77 åtgärder tagits fram
vilka bedöms som särskilt viktiga för att öka förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen.
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Generationsmålet
”Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.”

Sveriges sexton
nationella miljömål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER
Tomelilla kommuns miljömål
och åtgärdsprogram

LÄS MER

Tomelilla kommun har ett antal beslutade miljömål och
åtgärdsprogram för perioden 2014–2020.

•

Miljömål och åtgärdsprogram
för Tomelilla kommun 2015-2020

Det kommunala miljömålsdokumentet baseras på de
skånska miljömålen med det övergripande generationsmålet, miljökvalitetsmålen och regionala målet för
begränsad klimatpåverkan, samt 13 stycken etappmål
som grund.

•

Vindbruksplanen för
Tomelilla kommun

•

Naturvårdsverkets hemsida,
gällande miljökvalitetsnormer

Tomelilla kommuns åtgärder för 
miljömålen 2015-2020
Ett åtgärdsprogram har tagits fram av Tomelilla
kommun för att ge vägledning och stöd i arbetet med
miljömålen. Programmet har en vägledande roll för en
hållbar utveckling.

•

Strategiskt program för
Skånes klimatarbete 2009-2020

•

Förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477).

•

Databas Vatteninformation
Sverige (VISS)

•

www.vattenmyndigheterna.se

•

Förordning SFS 2004:675
om omgivningsbuller

•

Förordning 2015:216 om
trafikbuller vid bostadsbyggnader

•

Förordning SFS 2004:660,
förvaltning av kvalitén på
vattenmiljön

Åtgärdsprogrammet har delats upp i sex stycken
grupper, vilka bedömts omfatta de största
utmaningarna för miljöarbetet:
1. Hållbara transporter
2. Hänsyn till havet
3. Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser
4. Skydd av natur- och kulturvärden
5. Hållbar konsumtion
6. Kunskapsspridning och inspiration
För varje kategori finns övergripande beskrivning av
problemområdet, åtgärder för att klara utmaningarna
samt kortare information om vilka aktörer, resurser
och tidsspann som berör respektive åtgärd.

FORTSATT ARBETE
•

Risk- och sårbarhetsanalys

•

Miljömål och åtgärdsprogram
för Tomelilla kommun

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling
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STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

63.

Risk för radon beaktas och klarläggs vid planering och bygglov. Radonsäker eller radonskyddad byggnation
ska ske utifrån undersökningsresultaten.

64.

Vid ändrad användning av bebyggelse eller anläggning bör åtgärder vidtas så att inte riktvärden för buller
överskrids.

65.

I samband med detaljplaner eller bygglov i områden med risk för markföroreningar, undersöks typ och mängd
av föroreningar och erforderliga åtgärder vidtas innan bygglov meddelas.

66.

Vid planering av ny bebyggelse eller verksamheter vid vägar med transporter för farligt gods ska rekommenderade avstånd beaktas och om lokalisering avses ske närmare ska riskanalys göras innan ställningstagande.

67.

Vid planering av nya bostäder, skolor och förskolor ska försiktighetsprincipen beaktas.

68.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska vid behov vara samrådspart i tidigt skede vid planering och tillståndsgivning.

69.

En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar i fysisk planering genomförs.

70.

I detaljplaner och bygglov ska risken för skador på kommunaltekniska system och infrastruktur samt effekterna
av översvämningar inom bostadsområden och vattenskyddsområden beaktas.

71.

Tomelilla kommun motsätter sig all prospektering, provbrytning och brytning av mineraler och andra värdefulla
ämnen.

170

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling

MILJÖOCH
RISKFAKTORER
MILJÖOCH
RISKFAKTORER

Brösarp

#
*

Miljöfarlig
verksamhet

*

Planerad
miljöfarlig
verksamhet

!
(

Riskklassad
förorening

!
(

Ej riskklassad
förorening

Eljaröd

Rekommenderad
väg för farligt
gods
Radonhaltigt grus
Radonhaltig
morän
Radonhaltig
berggrund
(alunskifffer)

Skåne-Tranås

Onslunda

Spjutstorp

Ramsåsa

Smedstorp
Tomelilla

Lunnarp
Östra
Ingelstad

0

1

2

4

6

8

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling

10 Km

171

RIKSINTRESSE

172

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling

RIKSINTRESSE
Riksintressen är platser eller områden som av en
myndighet utpekats som ett område av nationellt
intresse. Utpekade riksintressen regleras enligt
bestämmelser i Miljöbalken för att säkerställa bästa
möjliga markhushållning.

Tomelilla kommuns
riksintresseområden
för naturvård

Tomelilla kommun berörs av ett antal riksintressen.
I detta kapitel presenteras de för kommunen aktuella
typerna av riksintressen.

2. N 68: Tranås betesmarker

1. N 66: Verkeån med dalgång
3. N 69: Kronovall
4. N 70: Onslunda sten

BEDÖMNING/AVVÄGNING

5. N 71: Kusten StenshuvudVik-Simrishamn

Vid planutredningar och lovgivning inom riksintresseområde ska stor hänsyn tas till det skyddade området.
Detta behöver inte innebära att planuppdrag eller
lovgivning inte kan ges, men bedömning och hänsyn av
eventuell påverkan av riksintressets värde måste hanteras i prövningarna.

6. N 74: Bollerup
7. N 75: Sjöbo Ora-FyledalenNybroån med biflöden

NATUR

Riksintresse för naturvård
Riksintressen för naturvård regleras av Miljöbalkens 3
kapitel 6 § och fastställs av Naturvårdsverket.
Tomelilla kommun har sju områden utpekade som riks
intresse för naturvård. Det innebär att dessa områden
har ett stort värde nationellt, regionalt och lokalt.
Områdena i Tomelilla består av traditionellt brukade
odlingslandskap med åkrar eller öppen hagmark, eller
bok-, ek-, och andra lövskogar.

Riksintresse för friluftsliv
och rörligt friluftsliv
Riksintressen för friluftsliv regleras av Miljöbalkens
3 kapitel 6 § och utpekas av Naturvårdsverket.
Riksintressen för det rörliga friluftslivet regleras av
Miljöbalken 4 kapitel 2 §. Dessa geografiska områden
anges direkt i lagen.
Riksintresse för friluftslivet pekas ofta ut i områden
med stora värden avseende natur- och kulturkvaliteter
som har en god tillgänglighet för allmänheten. En stor
del av kommunens norra delar utpekas som riks
intresse för friluftslivet och utgörs även av riksintresse
för det rörliga friluftslivet. De båda riksintressena i
kommunens norra del är i stort sett överlappande.

Tomelilla kommuns
riksintressen för
friluftsliv
•

L:F4 Kuststräckan Åhus-Simrishamn
med Stenshuvud-Verkaån (delvis
beläget inom Tomelilla kommun)

Tomelilla kommuns
riksintressen för
rörligt friluftsliv
•

Kustområdet i Skåne från
Örnahusen söder om Skillinge
till Åhus (delvis beläget inom
Tomelilla kommun)
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Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda
naturområden. Nätverket skapades för att hejda
utrotningen av växter och djur och för att skydda deras
livsmiljöer. Natura 2000-områden är riksintresseområden. För varje område finns bevarandeplaner
framtagna. Dessa pekar ut naturvärdena och beskriver
vad som långsiktigt krävs för att värdena ska finnas
kvar. Även åtgärd utanför ett Natura 2000-område kan
i nära anslutning beröras av restriktioner. Tomelilla
kommun berörs av tio Natura 2000- områden.

KULTUR

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintressen för kulturmiljövård regleras av Miljöbalkens 3 kapitel 6 § och utpekas av Riksantikvarieämbetet.
I Tomelilla kommun har ett antal platser utpekats som
riksintresse för kulturmiljövård för dess historiska
anknytning och betydelse. Slotts- och herrgårdsmiljöer,
gamla platser för bruk och handel samt tidstypisk
bebyggelse från tiden som järnvägssamhälle är exempel
på egenskaper för de områden som utpekats för sina
kulturmiljömässiga värden. Sex områden som är helt
eller delvis belägna inom Tomelilla kommun har pekats
ut som riksintressen för kulturmiljövård.

KOMMUNIKATIONER

Riksintresse för kommunikationer
Riksintresse för kommunikationer pekas ut av Trafikverket. Fyra riksintressen för kommunikationer finns
utpekade i Tomelilla kommun:
• Riksväg 11: Riksväg 11 går från Malmö i väster
genom Tomelilla och vidare till Simrishamn i öster.
• Riksväg 19: Riksväg 19 går från Älmhult i Kronobergs län, via Kristianstad och Tomelilla till Ystad.
• Österlenbanan: Järnvägen förbinder Ystad,
Tomelilla och Simrishamn. Banan elektrifierades
2003 och är 46 km lång. Trafikverket har sammanställt en åtgärdsvalsstudie för banan, där mötesspår
planeras i Simrishamns kommun vid Gärsnäs.
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Tomelilla kommuns
Natura 2000-områden
1. Benestads backar
2. Berabäck-Rugeröd
3. Djurrödsbäcken
4. Drakamöllan
5. Fyledalen
6. Kronovalls Store vång
7. Listarumsåsens
naturreservat
8. Ullstorpskärret
9. Verkaåns dalgång
10. Örupskärret

Tomelilla kommuns
riksintresseområden
för kulturmiljövård
•

L:K 9 Örup-Tosterup- Bollerup

•

L:K 10 Andrarum- Kristinehov

•

L:K 11 Tranås

•

L:K 12 Smedstorp

•

L:K 13 Östra Ingelstad

•

K:K Haväng-Vitemölla

RIKSINTRESSE
• Simrishamnsbanan: Riksintresset för
Simrishamnsbanan reviderades av Trafikverket
2013-02-20. I Trafikverkets beslut för järnvägs
planen för Simrishamnsbanan finns korridoren för
den framtida järnvägen utpekad. Kommunen är
inte överens med Trafikverket om lokaliseringen
av riksintresset utan vill se en framtida järnvägs
dragning längre norrut.
Kommunens största vattenverk, Granebo, tangerar
utredningskorridoren för Simrishamnsbanan där den
passerar Tomelilla. En omfattande upprustning och
eventuell utbyggnad av vattenverket är planerad för att
möta den växande befolkningen.

Tomelilla kommuns
riksintressen för
kommunikationer
•

Riksväg 11

•

Riksväg 19

•

Österlenbanan

•

Simrishamnsbanan

Simrishamnsbanan står i konflikt med vattenskydds
område till Tomelillas reservvattentäkt.

Riksintresse för flygplats
I norra delen berörs Tomelilla kommun i liten utsträckning av riksintresse för flygplatsen Österlen Airport i
Kristianstad där inflygningsytan går in i
kommunen. Hinderytorna definieras av Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:134 med
ändring TSFS 2012:93.

Tomelilla kommuns
riksintressen för flygplats
•

ÖVRIGA

Riksintressen för värdefulla ämnen
och mineraler
Riksintressen för värdefulla ämnen och mineraler
regleras av Miljöbalkens 3 kapitel 7 § och utpekas av
Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.
I Tomelilla kommun har området Måsalycke utpekats
som riksintresse för område med mineraliska ämnen.
Materialtypen är anatas, vilken är en råvara inom färgoch gjuteriindustrin.

Inflygningsytan för flygplatsen
Österlen Airport i Kristianstad
går in i norra delen av Tomelilla
kommun

Tomelilla kommuns
riksintressen för värdefulla
ämnen och mineraler
•

Måsalycke

Riksintresse för totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvaret regleras av Miljöbalkens
3 kapitel 9 § och utpekas av Försvarsmakten.
Tomelilla kommun berörs av riksintressena för
Ravlunda respektive Kabusa skjutfält. Skjutfältens
utbredning är primärt koncentrerad till grannkommunerna Simrishamn, Kristianstad och Ystad.
Tomelilla kommun berörs främst av riksintressenas
krav på hinderfrihet i närområdet, vilket kan förhindra
uppförandet av högre byggnadsverk som master och
vindkraftverk. Vidare berörs kommunen av områden
utpekade för omgivningspåverkan.
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RIKSINTRESSE
Dessa utgörs av områden i angränsning till skjutfälten
som kan påverkas av exempelvis skottbuller. Försvarsmakten anser att störningskänslig bebyggelse inte ska
tillåtas inom sådana områden.
Inom kommunen kan de riksintressen som inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av
höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i
sådana plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför,
och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.
Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt
måste skickas på remiss till Försvarsmakten.
Informationen till Försvarsmakten används också som
förberedelse för införandet av höga objekt i landets
flyghinderdatabas.

BEDÖMNING AV BERÖRDA
RIKSINTRESSEN I
ÖVERSIKTSPLANEN

En del av utbyggnadsområdena finns inom, eller delvis
inom utpekade riksintressen. Merparten av dessa är
redan idag detaljplanelagda och för dem har prövning
och bedömning gällande påverkan på riksintressena
gjorts under detaljplaneprocessen. Där har kommunen
och Länsstyrelsen varit överens om att riksintressena
inte påtagligt skadas av genomförande av detaljplanerna.
För enstaka utbyggnadsområden som ligger inom
riksintresseområden och ännu inte är detaljplanelagda
(område nr 26) eller kräver ny detaljplan (område nr 9
och 30) har prövningen och bedömningen om påverkan
på riksintressena ännu inte gjorts. Detsamma gäller för
de områden som gränsar till riksintressen och inte är
detaljplanelagda (område 8 och 10).
Ombyggnad av vattenverket (Granebo) i Tomelilla
centralort som ligger inom riksintresset för framtida
järnväg (Simrishamnsbanan) är en förutsättning för
utbyggnadsområdena och planeringsmålen gällande
befolkningsökningen.

176

Översiktsplan Tomelilla kommun - Antagandehandling

Tomelilla kommuns
riksintressen för
totalförsvaret
•

Ravlunda- och Kabusa skjutfält,
med dess krav på hindersfrihet i
närområdet

RIKSINTRESSE
Kommunen bedömer att intressen som fler bostäder,
teknisk försörjning och utveckling av ett centralt
handelsområde är viktiga för kommunens utveckling
i framtiden och att samtliga utbyggnadsområden är
möjliga utan att påtagligt skada riksintressena. Dock
kommer det sannolikt att innebära olika former av
begränsningar i exploateringsgrad, utformning,
utförande och placeringar. Dessa begränsningar sätts i
kommande detaljplaner i form av planbestämmelser.

LÄS MER
•

Järnvägsplan för
Simrishamnsbanan,
Trafikverket

•

Riksintressebeskrivningar
från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Trafikverket,
Sveriges Geologiska
Undersökning (SGU),
Försvarsmakten och
Transportstyrelsen

STÄLLNINGSTAGANDEN
Nr.

RIKSINTRESSE

72.

Tomelilla kommun godtar riksintressena samt deras avgränsning och avser att undvika åtgärder som kan
innebära påtaglig skada för riksintressena.
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RIKSINTRESSE
RIKSINTRESSE

RI Vägnät

Brösarp

RI Järnväg
RI Simrishamnsbanan
RI Försvarsmakten
bullerinfluens

Eljaröd

RI Försvarsmakten
hindersfrihet
RI Flygplats
Natura 2000 SCI
RI Naturvård
MB 3 kap 6§
RI Kulturmiljövård
MB 3 kap 6§
# #
# #

RI Friluftsliv
MB 3 kap 6§
RI Rörligt friluftsliv
MB 4 kap 2§
Skåne-Tranås

RI Värdefulla
ämnen och
material

Onslunda

Spjutstorp

Ramsåsa

Smedstorp
Tomelilla

Lunnarp
Östra
Ingelstad

0
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KONSEKVENSBEDÖMNING
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KONSEKVENSBEDÖMNING
INLEDNING

Konsekvensbedömningen beskriver översiktsplanens
effekter och påverkan med hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Arbetet med konsekvensbedömningen har skett
parallellt med framtagandet av översiktsplanen.
För de ställningstaganden som gjorts i nedanstående
kapitel finns t abeller som redovisar konsekvens
bedömningen fördelat på nationell, kommunal och
enskild nivå.
• Människa och livsmiljö
• Befolkning i framtiden
• Bostad och bebyggelse
• Infrastruktur och kommunikation
• Teknisk försörjning
• Kultur
• Natur, vatten och våtmarker
• Miljö- och riskfaktorer
• Riksintresse

Ekonomiska aspekter
• Ekonomisk långsiktighet
• Fastighetspriser
• Kostnadseffektivitet
• Attraktivitet

Miljömässiga aspekter
• Nationella miljökvalitetsmål
(se kapitel miljö och riskfaktorer)

Sociala aspekter
• Folkhälsomål
• Barnperspektiv
• Jämställdhet
• Integration
• Tillgänglighet
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KONSEKVENSBEDÖMNING
EKONOMISKA ASPEKTER
Ekonomisk långsiktighet
Den ekonomiska tillgången i en kommun baseras
på till exempel skatt och avgifter som betalas av
invånare och verksamheter. För att ha god tillgång till
resurser behövs invånare och verksamheter, för att öka
inflyttning av dessa behövs en attraktiv kommun.
Fastighetspriser
Den fysiska planeringen kan påverka fastighetspriser
både positivt och negativt. Översiktsplanen kan
påverka genom de möjligheter och begränsningar den
medför för de olika områdena. Genom att beakta de
intressen som finns för markanvändningen, kan utveckling ske där det krävs minst resurser för störst nytta.
Kostnadseffektivitet
För att kunna bygga ut kommunen på ett kostnads
effektivt sätt läggs stor vikt på förtätning och
omvandling. Genom detta kan befintlig infrastruktur
utnyttjas och närhet till samhällsfunktioner och service
kan uppnås utan krav på nybyggnation.
Attraktivitet
Den ekonomiska långsiktigheten är beroende av att
kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i.
Genom att förtäta kan investeringar göras på platser
där de ger en positiv påverkan för många invånare
vilket ökar attraktiviteten att bo och verka i området.

MILJÖMÄSSIGA ASPEKTER

Kommunen ska i planeringen beakta de 16 nationella miljökvalitetsmålen, varav 15 är aktuella för
kommunen. För Tomelilla kommun är de betydande
miljöutmaningarna klimatförändringar, vattenkvalitet,
övergödning, miljöpåverkan från trafik och verksam
heter samt radon.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
SOCIALA ASPEKTER
Folkhälsomål
I Tomelilla kommun är ohälsotalet relativt högt och det
skiljer sig även geografiskt inom kommunen. För att
ge kommunens invånare samma möjlighet till en god
hälsa oavsett livsvillkor ska det planeras för bra boende
möjligheter med närhet till grönområden, kollektivtrafik
och cykelvägnät.
Barnperspektiv
Det är ett växande problem att barn och ungdomar
inte är tillräckligt fysiskt aktiva, vilket kan resultera i
övervikt och andra välfärdssjukdomar. Det är viktigt att
skapa goda förutsättningar för att ta sig till platser för
aktivitet på ett säkert sätt via gång- och cykelvägar samt
kollektivtrafik.
Jämställdhet
För att uppnå en socialt hållbar utveckling inom kommunen ska både kvinnor och mäns behov tillgodoses.
I den fysiska planeringen är det viktigt att bygga bort
otrygghet och undvika att nya otrygga platser skapas.
Integration
I den fysiska planeringen bör även aspekter för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla invånare
oavsett etnisk, kulturell och social bakgrund beaktas.
Bostadssegregation både när det gäller etnicitet och
socioekonomiska grupper ska förhindras.
Tillgänglighet
I den fysiska planeringen ska förutsättningar skapas
för att samtliga invånare, oavsett ålder, kön och eventuell funktionsnedsättning, ska kunna ta sig till viktiga
målpunkter och mötesplatser. Tillgängligheten kan öka
genom att bygga bort fysiska hinder.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
STÄLLNINGSTAGANDE OCH KONSEKVENSER
För varje kapitel finns ställningstagande och konsekvenser av dessa bedöms utifrån hållbarhets
principerna ekonomisk, miljömässig och social på tre nivåer: nationellt (N), kommunalt (K) och enskilt
(E). Konsekvenserna av varje ställningstagande kategoriseras antingen som positiva konsekvenser,
obetydliga/inga konsekvenser eller negativa konsekvenser.
Positiva konsekvenser

Obetydliga/inga konsekvenser

Negativa konsekvenser

Människa och livsmiljö
Konsekvenser

Folkhälsa
Nr.

1.

Ställningstagande
Översiktsplanen fokuserar på folkhälsomålområdena:
•
Delaktighet och
inflytande i samhället
•
Ekonomiska och
sociala förutsättningar
•
Barn och ungas
uppväxtvillkor
•
Miljö och produkter
•
Fysisk aktivitet
•
Matvanor och livsmedel

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N

K

E
N

2.

En strategi för att förbättra folkhälsan i Tomelilla kommun ska tas fram.

K
E
N

3.

Vid all planering ska folkhälsoperspektivet och
barnperspektivet beaktas.

K
E

4.

5.

På torg och andra allmänna mötesplatser
ska den offentliga miljön prioriteras utifrån
folkhälso- och tillgänglighetsperspektiv.

Kommunen ska aktivt arbeta för att involvera
och göra kommunens invånare delaktiga i den
fysiska planeringen.

N
K
E
N
K
E
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Människa och livsmiljö
Konsekvenser

Tillgänglighet
Nr.

Ställningstagande

6.

Översiktsplanen ska ge förutsättningar för
tillgänglighet, användbarhet och delaktighet i
samhällsplaneringen för personer med olika
funktionsnedsättningar.

7.

8.

Tillgänglighetsperspektivet ska ingå i
kommunens utveckling och planering av
miljöer, verksamheter och information.

Kommunen ska arbeta för att tillgänglighet
till och i offentliga lokaler och på allmän plats
tillgodoses för medborgare och besökare.

Ekonomisk
N

Ställningstagande

9.

Tomelilla kommun ska verka för att
inriktningsmål i gällande näringslivsplan uppfylls.

10.

11.

12.
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Detaljplanerade områden centralt ska utformas
som multifunktionella kvarter, där boende och
verksamheter som ej är av störande art får
plats och kan växa.

Befintliga industriområden som gränsar till
centralorten ska där det är möjligt även tillåta
handel.

Utveckla och skapa bättre samarbete mellan
kommunen, handels och näringslivsorganisationer.
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Social

x

K
E
N
K
E
N
K
E

Konsekvenser

Näringsliv
Nr.

Miljömässig

Ekonomisk
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E

Miljömässig

Social

KONSEKVENSBEDÖMNING
Människa och livsmiljö
Konsekvenser

Fritid, rekreation och turism
Nr.

Ställningstagande

Ekonomisk
N

13.

Områden ska utvecklas för turism, fritid,
rekreation och utepedagogisk verksamhet.

Miljömässig

Social

x

K
E

14.

För en hållbar utveckling ska bebyggelseutvecklingen och planeringen tillgodose
människors rätt till gröna miljöer i sin närhet.

N
K
E

Konsekvenser

Areella näringar
Nr.

15.

Ställningstagande

Kommunen ska värna om möjligheterna att bedriva ett hållbart, varierat och livskraftigt
jord- och skogsbruk.

Ekonomisk
N

Miljömässig

Social

x

K
E
N

16.

Kommunen ska verka för möjligheten till en
lokal förädling.

K
E

17.

Vid planläggning och bygglov av ny bebyggelse på åkermark ska innan beslut en
konsekvensanalys göras om påverkan på
jordbruket.

N
K
E

Konsekvenser

Varumärke
Nr.

Ställningstagande

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
18.

En varumärkesstrategi för Tomelilla kommun
ska tas fram.

K
E
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Befolkning i framtiden
Konsekvenser

Befolkning
Nr.

Ställningstagande
Planeringsmålet är att Tomelilla kommun
ska öka med 1050 personer till år 2025,
fördelat på:

19.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tomelilla/Tryde 750 st
Smedstorp 70 st
Lunnarp 30 st
Brösarp 90 st
Onslunda 35 st
Spjutstorp 10 st
Skåne Tranås 15 st
Landsbygd och övriga orter 50 st

Ekonomiskt

Miljömässig

Socialt

N

K

E

Bostad och bebyggelse
Konsekvenser

Bostad och bebyggelse
Nr.

Ställningstagande

20.

Vid ny bebyggelse i projekt om tre eller fler
enheter ska detaljplan upprättas om inte
särskilda skäl föreligger.

21.

22.

23.

24.

25.
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Tomelilla kommun ska följa bebyggelsestrategin och de generella riktlinjerna för byggnation
på landsbygden.

Ny bebyggelse ska inte påtagligt skada eller
förhindra allmänna intressen som exempelvis
högvärdigt jordbruk, energi eller annan teknisk
försörjning.
Bedömning av lämplighet för byggnation på
åkermark ska göras utifrån hur brukningsvärd
marken är.
Byggnationer ska inte hindra möjligheten att
bedriva rationellt jordbruk.
Områden som är utpekade i åtgärdsprogram
för Nybroån och Tommarpsån bör inte
bebyggas, om byggnationen påverkar
föreslagna åtgärder negativt.
Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom
båtnadsområden och vattenskyddsområden
ska en förenklad bedömning av effekter på
dikningsföretag, flödesreglering och andra
relevanta ekosystemtjänster göras.
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Ekonomisk
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E

Miljömässig

Social

KONSEKVENSBEDÖMNING
Bostad och bebyggelse
Konsekvenser

Bostad och bebyggelse
Nr.

Ställningstagande

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
26.

Bygglov bör inte beviljas inom områden som är
utpekade i naturvårdsprogrammet.

K
E

27.

Häva alternativt ändra en del eller delar
av befintliga detaljplaner i tätorterna där
kommunen inte ser det som troligt eller lämpligt att det byggs nya bostäder.

N
K
E
N

28.

Fördjupad översiktsplan för Tomelilla/Tryde
ska tas fram.

K
E

29.

30.

31.

32.

33.

Fördjupad översiktsplan över Ullstorp
alternativt planutredning med eventuella riktlinjer för ny bostadsbebyggelse i närheten av
tätorten.

Kommunen ska ha en planberedskap och verka för nybyggnation av olika typer av bostadsbebyggelse med olika upplåtelseformer.

Kommunen ska ge möjlighet till varierande
boendemiljöer som stödjer trivsel, trygghet,
delaktighet och tillgänglighet.

Bostädernas utformning kan inte vara alltför
riktade utan de får ha en grundutformning som
passar för flera målgrupper.

Vid planering av nya bostadsområden ska
den offentliga närmiljöns användbarhet,
attraktivitet, tillgänglighet till rekreationsområde
och barnperspektiv vara i fokus.

N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N

34.

Tomelilla kommun ska planera nya områden
klimatsmart för att främja en hållbar utveckling.

K
E

35.

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tas fram
med utgångspunkterna i översiktsplanens
bostads- och bebyggelsedelar.

N
K
E
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Infrastruktur och kommunikation

Konsekvenser

Infrastruktur och kommunikation
Nr.

Ställningstagande

36.

Kommunen ska verka för att prioriteringarna i
infrastrukturstrategin för Sydöstra Skåne
uppfylls.

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
K
E
N

37.

Handlingsplan för omställning till fossilfria
transporter bör tas fram.

K
E

38.

Hänsyn till utpekade riksintresse för riksväg 11
och 19 ska tas vid exploatering och utveckling
i dess närhet.

N
K
E
N

39.

Kommunen ska fortsätta verka för snabb
och turtät kollektivtrafik

K
E
N

40.

En kommunövergripande infrastrukturplan
för tätorterna bör tas fram.

K
E

41.

Vid planering av infrastruktur i tätorterna ska
fyrstegsprincipen tillämpas samt behovet av
cykelvägar tillgodoses.

N
K
E

Teknisk försörjning

Konsekvenser

Vatten och avlopp
Nr.

Ställningstagande

42.

VA-Planen för Tomelilla kommun ska as fram
för en heltäckande planering av vatten- och
avloppsförsörjning för Tomelilla kommun.

43.

Inom vattenskyddsområdena kring vattentäkt
ska all förändrad markanvändning bedömas
utifrån kravet att grundvattentäkter skyddas.

Ekonomisk
N
K
E
N
K
E
N

44.

Riktlinjer för dagvattenhantering för Tomelilla
kommun ska tas fram.

K
E

45.
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Kommunen ska eftersträva en säker och
uthållig vattenförsörjning, både i normal drift
och i händelse av störningar.
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N
K
E

Miljömässig

Social

KONSEKVENSBEDÖMNING
Teknisk försörjning
Konsekvenser

Energi, bredband och avfall
Nr.

Ställningstagande

46.

All fysisk planering ska verka för ett robust och
uthålligt samhälle där klimatfrågan prioriteras
främst genom att gynna utvecklingen och
användandet av förnyelsebar energi med
inriktning mot energieffektivitet.

47.

48.

Vid etablering av anläggningar för produktion
av förnybar energi ska energimatrisen ses som
vägledande.

Användningen av fossila bränslen vid
energiproduktion ska minimeras till förmån
för förnyelsebara bränslen.

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
K
E
N
K
E
N
K
E
N

49.

Strategin för bredbandsutbyggnad i Tomelilla
kommun ska följas.

K
E
N

50.

Tomelilla kommun ska verka för att inriktningsmål och delmål i gällande avfallsplan uppfylls.

K
E
N

51.

Det ska tas fram en energi- och klimatstrategi
för Tomelilla kommun.

K
E

Kultur

Konsekvenser

Kultur och fritid
Nr.

Ställningstagande

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
52.

Kulturperspektivet ska beaktas i planering.

K
E
N

53.

Barn och unga ska vara i fokus vid kultursatsningar.

K
E
N

54.

Kommunens gällande biblioteksplan ska följas.

K
E
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Kultur

Konsekvenser

Kulturmiljö
Nr.

Ställningstagande

55.

Kommunen ska verka för åtgärder som stärker
kulturmiljöns intressen.

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
K
E

56.

Kommunen ska ta tillvara och utveckla de
kulturhistoriska värden som finns inom
kommunen, genom att aktivt använda kulturmiljöprogrammets ortsrapporter. Utpekade
värden ska väga tungt vid framtagande av nya
planer och bygglovshandläggning.

N
K
E
N

57.

Kulturmiljöprogrammet är aktuellt och ska inte
kompletteras.

K
E
N

58.

Hänsyn ska tas till kulturmiljön vid både
ombyggnation och nybyggnation.

K
E

Natur, vatten och våtmarker
Konsekvenser

Natur, vatten och våtmarker
Nr.

Ställningstagande

Ekonomisk
N

59.

Ett Natur- och Parkprogram för Tomelilla
kommun ska tas fram.

K
E

60.

61.

62.
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Tomelilla kommun ska arbeta för att utpekade
vattenförekomster (grundvatten och ytvatten)
ska uppnå vattendirektivets mål under planperioden.

Vattendragens avrinningsområden bör inte
exploateras på ett sådant sätt att flödesutjämning eller andra åtgärder försvåras.

Kommunen ska verka för ett minskat näringsläckage från jordbruks- och skogsmark till
sjöar och vattendrag.
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N
K
E
N
K
E
N
K
E

Miljömässig

Social

KONSEKVENSBEDÖMNING
Miljö- och riskfaktorer
Konsekvenser

Miljö- och riskfaktorer
Nr.

Ställningstagande

63.

Risk för radon beaktas och klarläggs vid
planering och bygglov. Radonsäker eller
radonskyddad byggnation ska ske utifrån
undersökningsresultaten.

64.

65.

66.

Vid ändrad användning av bebyggelse eller
anläggning bör åtgärder vidtas så att inte
riktvärden för buller överskrids.

I samband med detaljplaner eller bygglov i
områden med risk för markföroreningar,
undersöks typ och mängd av föroreningar
och erforderliga åtgärder vidtas innan bygglov
meddelas.
Vid planering av ny bebyggelse eller verksamheter vid vägar med transporter för farligt
gods ska rekommenderade avstånd beaktas
och om lokalisering avses ske närmare ska
riskanalys göras innan ställningstagande.

Ekonomisk

Miljömässig

Social

N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
N

67.

Vid planering av nya bostäder, skolor och
förskolor ska försiktighetsprincipen beaktas.

K
E

68.

69.

70.

71.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska vid behov vara samrådspart i
tidigt skede vid planering och tillståndsgivning.

En fördjupad risk- och sårbarhetsanalys med
fokus på klimatförändringar i fysisk planering
genomförs.

I detaljplaner och bygglov ska risken för
skador på kommunaltekniska system och
infrastruktur samt effekterna av översvämningar inom bostadsområden och
vattenskyddsområden beaktas.
Tomelilla kommun motsätter sig all
prospektering, provbrytning och brytning av
mineraler och andra värdefulla ämnen.

N
K
E
N
K
E
N
K
E
N
K
E
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Riksintresse
Konsekvenser

Riksintresse
Nr.

Ställningstagande

72.

Tomelilla kommun godtar riksintressena
samt deras avgränsning och avser att
undvika åtgärder som kan innebära
påtaglig skada för riksintressena.
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Ekonomisk
N
K
E

Miljömässig

Social

KONSEKVENSBEDÖMNING
SAMLAD BEDÖMNING AV
HÅLLBARHETSASPEKTERNA

Kommunen gör den samlade bedömningen att översikts
planen bidrar till en hållbar utveckling. Nedan är den samlade
bedömningen uppdelad på de tre hållbarhetsaspekterna, med
en fördjupad miljöbedömning.
Ekonomisk bedömning
Den största utmaningen för kommunen är att skapa eko
nomiskt utrymme för den utveckling som behövs för att
främja miljön och de sociala aspekterna. Det krävs eko
nomiska resurser för att nå mål som en befolkning vid god
hälsa, där jämställdhet, mångfald och barns behov prioriteras.
De ekonomiska påfrestningarna som översiktsplanen
innebär är kopplade till den samhällsutvecklingen som
krävs för att uppnå ett hållbart och långsiktigt samhälle.
Kostnaderna för infrastruktur såsom vägar, digitalisering
samt vatten och avlopp är stora men nödvändiga för att säkra
samhällsservicen.
Miljöbedömning
Miljöbedömningen för översiktsplanen fördjupas i miljökonsekvensbeskrivningen. Här bedöms de ställningstaganden för
planen som är definierade. Det område som kan innebära
störst negativ påverkan är befolkning i framtiden där en
befolkningsökning är i fokus. Utmaningen för miljön är att
vid utbyggnad av samhället bevaka påverkan på miljövärdena.
Det är viktigt att detaljerade planprocesser tillgodoser och
bevakar miljöpåverkan.
Översiktsplanen har ett hållbarhetsperspektiv där en
miljömässigt hållbar samhällsutveckling är viktigt, detta gör
att konsekvenserna i stort bedöms till positiva eller ingen
påverkan.
Social bedömning
Den största utmaningen är att planera för och bygga ett
samhälle där ingående delar såsom integration, hälsa,
jämställdhet och barnfokus får tillräckligt med utrymme.
Samhällsutvecklingen behöver ha en tydlig inriktning på
hållbarhet med människan i fokus. Översiktsplanen medför
inga negativa konsekvenser förutsatt att översiktsplanens
ställningstaganden uppfylls.
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Fördjupad miljöbedömning
En samlad bedömning för de miljöaspekter som
bedöms påverkas av översiktsplanen jämfört med
nollalternativet (översiktsplan år 2002).
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella
miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda inom en
generation. Definitioner och preciseringar av de sexton
nationella miljökvalitetsmålen finns på hemsidan
Miljömålsportalen.

Generationsmålet
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de
stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

De nationella miljömålen samt bedömning av huruvida
nollalternativet respektive översiktsplanen främjar eller
motverkar målen kan utläsas ur tabell 2 (miljömålet
storslagen fjällmiljö, behandlas inte).

Sveriges sexton
nationella miljömål

De nationella målen har brutits ner till regionala
miljömål av Länsstyrelsen. Dessa identifierar särskilda
utmaningar för Skåne. Målen som är relevanta för
översiktsplanen är hållbara transporter, hushållning
med mark och vattenresurser samt skydd av natur- och
kulturvärden. Åtgärder för att uppfylla miljömålen har
identifierats på en regional nivå;

2. Frisk luft

• Ökat andel kollektivtrafikresande
• Nya bostäder planeras och byggs nära kollektivtrafik
• Ökad andel fossilbränslefri uppvärmning, el och 		
transporter

1. Begränsad klimatpåverkan
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande
kust och skärgård

• Hänsyn till klimatförändringar i fysisk planering

11. Myllrande våtmarker

• Åtgärder för att minska näringsläckage och utsläpp
av miljögifter till vatten

12. Levande skogar

• Exploateringen av åkermark begränsas

14. Storslagen fjällmiljö

• Planer för hantering av spillvatten, dagvatten och 		
dricksvatten tas fram
Ett kommunalt åtgärdsprogram har tagits fram för
att ge vägledning och stöd i arbetet med miljömålen.
Samtliga åtgärder finns i olika utsträckning med i
översiktsplanen, vilket påverkar möjligheten att uppnå
miljömålen positivt.
Utöver bedömningen mot de nationella miljömålen har
även en bedömning av k onsekvenser av översiktsplanen
gjorts mot kommunens miljöutmaningar.
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13. Ett rikt odlingslandskap
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

KONSEKVENSBEDÖMNING
Tabell 1. Sammanställning av bedömningsskalan
Stora positiva konsekvenser

Stora positiva konsekvenser på kommunal nivå samt positiva
konsekvenser på regional och nationell nivå.

Positiva konsekvenser

Positiva konsekvenser av kommunal betydelse.

Inga nämnvärda konsekvenser

Försumbara konsekvenser.

Negativa konsekvenser

Negativa konsekvenser av kommunal betydelse.

Stora negativa konsekvenser

Stora negativa konsekvenser på kommunal nivå samt negativa
konsekvenser på regional och nationell nivå.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattande bedömning av konsekvenserna på de nationella miljökvalitetsmålen och de kommunala miljöutmaningarna i nollalternativet respektive översiktsplanen.
Tabell 2. Sammanfattande bedömning nationella
Nationella
miljökvalitetsmål

Nollalternativ

Översiktsplanen

Begränsad
klimatpåverkan

Med spridd bebyggelse ökar
transporterna och motverkar målet.

Med förtätning av tätorter minskar
transporterna och möjligheten att uppnå
målet påverkas positivt.

Frisk luft

Med spridd bebyggelse ökar
transporterna och motverkar målet.

Med förtätning av tätorter minskar
transporterna och möjligheten att uppnå
målet påverkas positivt.

Bara naturlig försurning

Med spridd bebyggelse ökar
transporterna och motverkar målet.

Med förtätning av tätorter minskar
transporterna och möjligheten att uppnå
målet påverkas positivt.

Giftfri miljö

Uppkomst och spridning av markföroreningar bedöms inte ändras.
Möjligheten att uppnå målet bedöms inte
påverkas.

Uppkomst och spridning av markföroreningar bedöms inte ändras.
Möjligheten att uppnå målet bedöms
inte påverkas.

Skyddande
ozonskikt

Påverkan från industrier och infrastruktur
bedöms bli försumbar. Möjligheten att
uppnå målet bedöms inte påverkas.

Påverkan från industrier och infrastruktur
bedöms bli försumbar. Möjligheten att
uppnå målet bedöms inte påverkas.
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Tabell 2. Sammanfattande bedömning nationella forts.
Nationella
miljökvalitetsmål

Nollalternativ

Översiktsplanen

Säker strålmiljö

Radoninventering gjord och åtgärder
utförda. Möjligheten att uppnå målet
bedöms inte påverkas.

Radoninventering gjord och åtgärder
utförda. Möjligheten att uppnå målet
bedöms inte påverkas.

Ingen
övergödning

Kommande VA-plan ska hantera frågan
och kommer att föreslå åtgärder gällande
kommunalt avloppsvatten. Möjligheten att
uppnå målet påverkas först då positivt.

Kommande VA-plan ska hantera frågan
och kommer att föreslå åtgärder gällande
kommunalt avloppsvatten. Möjligheten att
uppnå målet påverkas först då positivt.

Levande sjöar och
vattendrag

Åtgärdsplaner för de större vattendragen
ska upprättas. Positivt för miljömålet då
åtgärdsplanerna genomförs.

Kommande VA-plan ska hantera frågan
och kommer att föreslå åtgärder gällande
kommunalt avloppsvatten. Möjligheten att
uppnå målet påverkas först då positivt.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska vara av god kvalitet
och användas som dricksvatten.
Möjligheten att nå målet påverkas positivt.

Utbyggnadsområden inom skyddsområde
för vattentäkt föreslås upphävas, vilket bidrar positivt. I övriga utbyggnadsområden
ska vattenfrågorna utredas vidare.

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Påverkan på havet sker indirekt genom
vattendrag, möjligheten att uppnå målet
påverkas inte.

Påverkan på havet sker indirekt genom
vattendrag, möjligheten att uppnå målet
påverkas inte.

Myllrande våtmarker

Förslag på utökning av kantzoner
och sparande av våtmarker påverkar
möjligheten att uppnå målet positivt

Förslag på utökning av kantzoner
och sparande av våtmarker påverkar
möjligheten att uppnå målet positivt

Levande skogar

Inga skogar påverkas i nollalternativet och Inga skogar påverkas i översiktsplanen
möjligheten att uppnå målet påverkas inte. och möjligheten att uppnå målet påverkas
inte.

Ett rikt odlingslandskap

Utbyggnadsområden föreslås på jordbruksmark och påverkar möjligheten att
uppnå målet negativt.

Genom upphävning av detaljplaner på
jordbruksmark påverkas möjligheten att
uppnå målet positivt.

God bebyggd miljö

Genom spridd bebyggelse i tätorter är det
svårare att koncentrera förbättringar.

Genom förtätning av tätorter kan förbättringar koncentreras och gynna många
och påverkar möjligheten att uppnå målet
positivt.

Ett rikt växt- och djurliv

Naturområden påverkas inte i nämnvärd
omfattning och möjligheten att uppnå
målet bedöms inte påverkas.

Naturområden påverkas inte i nämnvärd
omfattning och möjligheten att uppnå
målet bedöms inte påverkas.
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Tabell 3. Sammanfattande bedömning kommunala
Kommunala
miljöutmaningar

Nollalternativ

Översiktsplanen

Övergödning

Genom ökade kantzoner och bevarande
av våtmarker minskar läckage av näringsämnen till recipienter och påverkar
utmaningen positivt.

Genom ökade kantzoner och bevarande
av våtmarker minskar läckage av
näringsämnen till recipienter och
påverkar utmaningen positivt.

Miljöpåverkan
från infrastruktur

Genom spridd bebyggelse ökar
transporterna och dess miljöpåverkan
vilket påverkar utmaningen negativt.

Genom förtätning av tätorter kan transporterna minskas och påverkar därigenom
utmaningen positivt.

Radon

Radon är kartlagt inom kommunen och
åtgärder föreslagna. Utmaningen påverkas inte i nollalternativet.

Radon är kartlagt inom kommunen
och åtgärder föreslagna. Utmaningen
påverkas inte i översiktsplanen.

Ingen övergödning

Innebär att vattenkvaliteten ska förbättras
i vattendragen genom att reningsverken
uppnår ställda krav. Möjligheten att nå
målet påverkas positivt.

Kommande VA-plan ska hantera frågan
när det gäller utsläpp från avlopp och
föreslår åtgärder. Möjligheten att nå målet
påverkas då positivt.

Levande sjöar och
vattendrag

Innebär att vattenkvaliteten ska förbättras
i vattendragen genom att reningsverken
uppnår ställda krav. Möjligheten att nå
målet påverkas positivt.

Kommande VA-plan ska hantera frågan
när det gäller utsläpp från avlopp och
föreslår åtgärder. Möjligheten att nå målet
påverkas då positivt.

Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska vara av god kvalitet

och användas som dricksvatten.
Möjligheten att nå målet påverkas positivt.

Kommande VA-plan ska hantera frågan
och föreslå åtgärder för att säkra dricksvatten- försörjningen. Möjligheten att nå
målet påverkas positivt.

Klimatanpassning
och klimatförändring

Nollalternativet föreslår inga åtgärder
mot klimatförändringar.

Genom kommande VA-plan ska åtgärder
föreslås för en klimatanpassad VA-
försörjning.

Förorening av
dricksvatten

Nollalternativet påverkar möjligheten
för att nå målet positivt.

I kommande VA-plan ska åtgärder som
påverkar möjligheten att nå målet positivt
föreslås.
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ORDLISTA
Aktualitetsförklaring: Kommunfullmäktige tar ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte, sker en
gång under varje mandatperiod.
Ambassadör: Representant
Areella näringar: Ett samlingsbegrepp för näringar
som använder biologiska och naturgeografiska resurser
på land och i vatten. Hit räknas således jordbruk,
skogsbruk, fiskerinäring, jakt och rennäring.
Begreppet används bland annat inom statistik och
samhällsplanering.
Avfallstrappan: Anger en hierarki för i vilken ordning
olika metoder för att behandla avfall bör användas.
Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för
att uppnå EU:s miljömål.
Befolkningsprognos: En förutsägelse om den
framtida befolkningen.
Bevarandeplan: En plan som pekar ut värdena och
beskriver vad som krävs för att värdena
långsiktigt ska kunna finnas kvar.
Biologisk mångfald: Variationsrikedomen bland
levande organismer av alla ursprung. Det omfattar
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.
Biotop: är en biologisk term för en typ av
omgivning med naturliga gränser, där vissa växteller djursamhällen hör hemma.
Biotopskyddsområde: Små biotopområden med
speciella livsmiljöer för växter och djur som kan
skyddas genom klassificering som biotopskyddsområde,
exempelvis alléer och stenmurar.
Boendestöd: Stöd i hemmet i form av omvårdnad
och aktiva insatser. Boendestödet ska öka den enskildes
möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.
Byggrätt: Den maximala grad av bebyggelse som
tillåts på en fastighet enligt en detaljplan.
Båtnadsområde: Ett område eller yta som anses
få båtnad (=nytta) av dikningsföretaget
(markavvattningsföretaget).
Dikningsföretag: Dikningsföretag är ett så kallat
markavvattningsföretag. Ett dikningsföretag är en
samfällighet som bildades för att förbättra markavvattningen och vattenavledningen, oftast för att
vinna ny odlingsmark.
Direktiv: Preciserade och förtydligade riktlinjer.
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Ekosystem: Ett avgränsat område av naturen som
vi människor valt att betrakta som ett system, det vill
säga en helhet, för att lättare kunna studera det.
Ekosystemtjänst: De funktioner hos ekosystem
som gynnar människor, det vill säga upprätthåller
eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.
Energieffektivisering: Energieffektivisering och
energibesparing innebär att man försöker effektivisera
befintlig energiomvandling antingen genom att minska
energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av
befintlig energianvändning.
Folkhälsa: Är en tvärvetenskaplig disciplin som
ägnar sig åt att stärka hälsan i en befolkning eller en viss
grupp, genom att arbeta preventivt genom
folkbildning och genom att förhindra smittspridning
eller ohälsosam livsstil med mera.
Fossilbränslefritt: Energiförsörjning för transporter,
uppvärmning, el och övrigt sker genom icke fossila
bränslen. Fossila bränslen är exempelvis olja, kol,
bensin, diesel, med flera.
Förnyelsebar energi: Är energi som utvinns ur
förnyelsebara källor ex biogas, sol och vind.
Energin kan förnyas inom en kort tidsperiod till
skillnad mot de fossila.
Försörjningskvot: Försörjningskvoten visar hur många
som försörjer den svenska ekonomin med varor och
tjänster i förhållande till hur många som konsumerar
dessa. Desto högre försörjningskvoten är, desto större
blir trycket på de som producerar – de yrkesverksamma.
Grönstruktur: De ytor, mark såväl som vatten i en
tätort som inte är bebyggda eller hårdgjorda, oavsett
ägarförhållanden och skala.
Informationsteknik (IT): Samlingsbegrepp för datateknik och telekommunikation.
Infrastruktur: Framförallt avses system för transport
av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och
fastighetsstruktur. Till infrastruktur brukar man
först och främst räkna system som omfattar vägar
och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och
Internet, samt vatten- och avloppsnät.
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ORDLISTA
Integration: Integration är den process som sker när
människor med olika erfarenheter möts och lär känna
varandra. Det handlar om att alla som bor i ett samhälle
också känner sig som en del av det samhället, oavsett
ursprung, religion eller kultur.
Interkulturell: Möte mellan människor från skilda
kulturer (med skilda modersmål och levnadsregler) och
ömsesidig förståelse mellan dem.
Invasiva arter: Art som introducerats till områden
utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, där
sprider sig av egen kraft, och på ett eller annat sätt
skadar ekologiska eller ekonomiska värden.
Landskommun: En landskommun är ett administrativt
begrepp - för Sveriges del historiskt - betecknande en
kommun som inte är stad, köping, municipalsamhälle
eller motsvarande, det vill säga om kommuner av skilda
slag finns inom samma stat.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): Beskriver och identifierar den miljöpåverkan som en
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra.
Regleras enligt miljöbalkens 6 kap med kompletterande bestämmelser i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Nollalternativ: Alternativet där man inte gör någon
åtgärd utan fortsätter med befintliga förutsättningar.
Nyckelbiotop: Ett begrepp som mest används inom
skogsbruket. En nyckelbiotop har stor betydelse för
biologisk mångfald.
Närtrafik: Närtrafik är ett sätt att resa kollektivt i
områden där det inte finns ordinarie busstrafik. Den är
till för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller
tvärtom. Man hämtas vid dörren och blir körd till en
närtrafikhållplats. Körs bara vid beställning.
Planmonopol: Planmonopolet innebär att kommunen
bestämmer hur mark ska användas och bebyggas inom
kommunen.
Resiliens: Förmågan att återhämta sig eller motstå
störningar.
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KÄLLFÖRTECKNING
Avfallsplan för Simrishamns och Tomelilla
kommun 2016-2020, antagen av kommunfullmäktige
2016-06-01 KS §128
Befolkningsprognos för delar av Tomelilla
kommun 2014-2025, KAAB Prognos AB 2015-07-03
”Från Bjäre till Österlen”, Länsstyrelsen, 1996
Förordningar
om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS
2010:477), om omgivningsbuller (SFS 2004:675), om
trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216),
samt om förvaltning av kvalitén på vattenmiljö
(SFS 2004:660)
Infrastrukturstrategi för Sydöstra Skåne 2013,
antagen av kommunfullmäktige 2014-02-15 KS §28
Kulturhistorisk översikt över Tomelilla kommun;
En resa i tid (ingår i Tomelilla kommuns kulturmiljöprogram)
Kulturmiljöprogram för Tomelilla kommun,
Ortsrapporter 2002, antagen av kommunfullmäktige
2002-10-14 § 134
Miljöbalken, MB (1998:808)
Miljömål för Tomelilla kommun 2014-2020,
beslutade 2013-11-27 KF §166
Naturvårdsprogram för Tomelilla kommun
Plan och bygglagen, PBL (2010:900)
Strategi för bredbandsutbyggnad i Tomelilla
kommun, antagen 2014-09-01, KF §123
Tillgänglighetsplan för Tomelilla kommun
2015-2018, antagen av kommunfullmäktige 2015-04-27
KS §51
Vindbruksplan, tematiskt tillägg till Översiktsplanen,
antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 KF §100
Åtgärder för miljömålen för Tomelilla kommun
2015-2020, beslutade 2015-03-30, KF §26
Äldreomsorgsplan för Tomelilla kommun
2015-2020, antagen av kommunfullmäktige
2016-04-25 §55
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KÄLLFÖRTECKNING
Källor från webbsidor
Försvarsmakten
(http://www.forsvarsmakten.se)
Riksintressebeskrivningar
Länsstyrelsen
(http://viss.lansstyrelsen.se,
http://www.lansstyrelsen.se)
• Databas Vatteninformation Sverige (VISS)
• Kulturmiljöprogram för Skåne - plan PM 2008
• Riksintressebeskrivningar
• Vattendirektivet (2000/60/EG)
• Vattenvårdsprogram för Tommarpsåns
avrinningsområde
• ”Här finns höga naturvärden i Skåne” – Artpoolsoch traktanalys med hjälp av rödlistade arter
• ”Vägen till ett biologiskt rikare Skåne” –
Naturvårdsstrategi för Skåne
Naturvårdsverket
(http://naturvardsverket.se)
• Info gällande miljökvalitetsnormer
• Nationell avfallsplan 2012-2017
• Riksintressebeskrivningar
Riksantikvarieämbetet.se
(http://www.raa.se)
Riksintressebeskrivningar
Statistikdatabasen
(http://www.statistikdatabasen.scb.se)
Befolkningsstatistik statistiska centralbyrån
Strategi 2020
(http://www.strategi2020.se)
Nationell strategi för svensk besöksnäring
Sveriges Geologiska Undersökningar
(http://www.sgu.se)
Riksintressebeskrivningar
Sydvatten
(http://sydvatten.se)
”Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat”
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Trafikverket
(http://www.trafikverket.se)
• Nationell plan för transportsystemet 2014-2025,
beslut från regeringen 2014-04-03
• Riksintressebeskrivningar
Transportstyrelsen
(http://www.transportstyrelsen.se)
Riksintressebeskrivningar
Utveckling Skåne
(http://utveckling.skane.se)
•

Näringslivsprogram för Skåne

•

Tema PM Näringslivsdialog

•

Strategier för det flerkärniga Skåne

•
•

Regionaltransportinfrastrukturplan för
Skåne 2014-2025
Cykelvägsplan för Skåne 2014-2025

•

Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen

•

Resvaneundersökning för Skåne 2013

•
•

Bredbandsstrategi för Skåne
Strategiskt program för Skånes klimatarbete
2009-2020

•

Tema PM grönstruktur i Skåne –
Strategier för en utvecklad grön struktur

Vattenmyndigheterna
(http://www.vattenmyndigheterna.se)
Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns
vattendistrikt 2015-2021
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
INLEDNING

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska redovisning
ske av de konsekvenser som kan förväntas av en
översiktsplan.
Enligt miljöbalken (MB) ska en miljöbedömning göras
av en plan vars genomförande kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Enligt miljöbalken bedöms
en översiktsplan alltid medföra en betydande miljö
påverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
ska upprättas.
En miljökonsekvensbeskrivning utgör ett viktigt stöd i
de planeringsprocesser som följer översiktsplanearbetet.
Den ska bland annat identifiera och beskriva de
direkta och indirekta effekterna samt den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande kan antas
medföra på människor, djur, växter, mark, vatten,
luft, klimat, landskap och kulturmiljö samt materiella
tillgångar m.m.
MKB:n anger positiva och negativa konsekvenser på
en översiktlig nivå, som motsvarar nivån på översikts
planen. På den mer detaljerade planeringsnivån behöver
nya miljöbedömningar göras i varje enskilt fall, då
ytterligare ingående och specifik information finns.
Rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte ska
också identifieras och bedömas.
Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller
motverka betydande miljöpåverkan redovisas.
Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut
om planläggning och tillstånd.
Genom att följa upp och utvärdera genomförande av
planen erhålls kunskap om miljöutvecklingen och vid
behov kan ytterligare åtgärder föreslås och vidtas.
Översiktsplanen ska ge ett helhetsperspektiv och
förutsättningar för en strukturerad och välplanerad
utveckling av kommunen. Baserat på översiktsplanen
har kommunen bedömt att två ämnesområden kan
medföra en betydande miljöpåverkan:
1. Påverkan av lokalisering av bebyggelse och verk-		
samhetsområden, på riksintressen enligt miljö-		
balken, samt på särskilt skyddsvärda områden och
påverkan på långsiktig och säker vatten- och
av loppsförsörjning.
2. Påverkan av infrastrukturåtgärder på riksintressen
enligt miljöbalken, samt på särskilt skyddsvärda
områden och påverkan på långsiktig och säker
vatten- och avloppsförsörjning
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Arbetet med MKB:n har skett parallellt med framtagandet av översiktsplanen. I processen har det
kontinuerligt avvägts vilka åtgärder som bedöms kunna
medföra betydande påverkan på miljön, det är dessa
åtgärder som belyses i miljökonsekvensbeskrivningen.
Inledningsvis görs en nulägesbeskrivning och därefter
en bedömning av de konsekvenser nollalternativet (se
under rubrik Alternativ) respektive översiktsplanen får.

AVGRÄNSNING

De konsekvenser som behandlas i MKB:n är de som
antas uppkomma om planen genomförs. Enskilda
objekt beskrivs inte, utan detaljeringsgraden har
anpassats till den övergripande nivå som översikts
planen har.

Tidsavgränsning
Avgränsningen i tid innefattar nutid framtill 2025
med utblick mot 2040, samma tidsram som för
översiktsplanen.

Geografisk avgränsning
Geografisk avgränsning är Tomelilla kommun.

Ämnesområdes avgränsning
De områden som behandlas i MKB:n är de som antas
kunna medföra betydande påverkan, både positiv
och negativ. Två ämnesområden har bedömts kunna
medföra en betydande miljöpåverkan:
1. Påverkan av lokalisering av bebyggelse och
verksamhetsområden, på riksintressen enligt
miljöbalken, samt på särskilt skyddsvärda områden
och påverkan på långsiktig och säker vatten- och 		
avloppsförsörjning
2. Påverkan av infrastrukturåtgärder på riksintressen 		
enligt miljöbalken, samt på särskilt skyddsvärda
områden och påverkan på långsiktig och säker
vatten- och avloppsförsörjning
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ALTERNATIV

Enligt Miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning
bland annat identifiera, beskriva och bedöma rimliga
alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska
räckvidd.
Som en del av planarbetet har olika förslag tagits
fram och diskuterats. Valda alternativ presenteras i
översiktsplanen och jämförs med ett nollalternativ.
Nollalternativet utgörs av att den befintliga översikts
planen från 2002 kvarstår, tillämpas och genomförs.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär en utveckling då fortsatt utbyggnad av kommunen sker enligt översiktsplanen från
2002. Verksamhetsområden har föreslagits både vid
Tomelilla centralort och vid mindre orter i kommunen
där infrastrukturen behöver byggas ut för att t illgodose
verksamheternas behov. Stora ytor industri- och
verksamhetsområden är utpekade på åkermark.
I nollalternativet ges förslag på utvidgning av riks
vägarna, 11 och 19. Även ett markreservat för järnväg
mellan Tomelilla – Sjöbo – Dalby är tänkt att utredas.
Dessutom utpekas markreservat för järnväg m
 ellan
Tomelilla – St. Olof – Kristianstad. Utöver d etta
föreslås utveckling av kollektivtrafiknätet och cykel
vägnätet där tillgänglighet och säkerhet ska vara ledord.
Även möjligheter till samåkning ska planeras.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och
tillgängliggöras. Den långsiktiga vattenförsörjningen
ska säkras och avfallshanteringen ska slås samman med
grannkommunerna för att hanteringen ska bli effektivare.
Kommunfullmäktige antog 2010 ett bostads
försörjningsprogram för Tomelilla kommun. Detta vägs
också in i nollalternativet. Programmet är ett strategi
dokument och inte juridiskt bindande.
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Översiktsplanen
De förtroendevalda har beslutat om fem direktiv som
har styrt utvecklingen och arbetet med översiktsplanen
(se rutan till höger).
Översiktsplanen är utarbetad med hållbar utveckling
i fokus. Det innebär en hållbar befolkningstillväxt,
bebyggelse och infrastruktur. Översiktsplanen planerar
för en befolkningsökning på cirka 1050 personer från
år 2015 till år 2025.
En befolkningsökning innebär nya markanspråk för
utbyggnad av vägar och bebyggelse.
Översiktsplanen ser positivt på exploatering i lägen
med kollektivtrafik och annan samhällsservice. Planen
pekar ut utbyggnadsområden för verksamheter och
bostäder samt anger för Tomelilla tätort även en
önskad riktning för kommande bebyggelse. Tanken
med att ange riktning istället för att markera ytor är för
att skapa flexibilitet i planeringen. Områdenas storlek
kan anpassas till efterfrågan.
Översiktsplanen pekar även på att värdefulla naturoch kulturmiljöer ska skyddas samt tillgängligheten
till dessa ska öka för att främja rekreation och turism.
Grönytor och rekreationsområden nära bebyggelse ska
utvecklas för att främja utevistelse och lek.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Riksintressen enligt miljöbalken samt
särskilt skyddsvärda områden
Följande kommunikationer är utpekade som
riksintresse: riksväg 11 och 19, Österlenbanan,
Simrishamnsbanan – riksintresse för framtida järnväg.
Tomelilla kommun berörs av sju riksintresseområden
för naturvård. I kommunens norra del finns ett riks
intresse för friluftsliv och för rörligt friluftsliv. För
kulturmiljövård finns det sex riksintresseområden
utpekade. Måsalycke utpekas som riksintresseområde
med mineraliska ämnen. Det finns även riksintresse för
totalförsvaret: Ravlunda skjutfält respektive Kabusa
skjutfält.
Utöver det finns även tio områden som omfattas av
Natura 2000. Även dessa områden är av riksintressen.
Ett flertal naturreservat finns. De är i flera fall belägna
inom riksintresseområden. Därutöver finns flera
vattenskyddsområden. Även jord- och skogsbruksmark
är skyddsvärd enligt miljöbalken.
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De fem direktiven
1. Vårt varierande landskap
och våra unika naturområden ska bevaras och
utvecklas i samklang med
de areella näringarna.
2. Kommunens invånarantal
ska successivt öka.
3. Kommunen ska identifiera
och planera utvecklingsområden för bostäder och
verksamheter.
4. Kommunen ska utveckla
kommunikationer och
infrastruktur.
5. Vår kommun ska vara
en kommun för alla, med
särskilt fokus på barn och
unga.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Bebyggelse
Bebyggelsen i Tomelilla kommun är idag både spridd
och samlad. De senaste årens trend visar att byggloven i
framförallt Tomelilla centralort har ökat, men även
Brösarp har nybyggnation i tätorten. För byggnation
utanför planlagt område saknas lokala riktlinjer.

Infrastruktur
Tomelilla kommun har tillsammans med Sjöbo, Ystads
och Simrishamns kommun tagit fram en gemensam
infrastrukturstrategi med målet att stärka infrastrukturen och skapa en kollektivtrafik som är säker och
tillförlitlig.
Tomelilla vill erbjuda sina invånare ett välutbyggt
cykelvägnät och utbyggd kollektivtrafik. Idag är bilen
det dominerande transportmedlet och nyttjas vid cirka 
75 % av alla personresor.
Vägstrukturen består av tre större stråk. De största
vägarna är riksväg 19 mellan Ystad och Kristianstad,
samt riksväg 11 mellan Malmö och Simrishamn.
Vägarna korsar varandra strax utanför Tomelilla
centralort. Vid Brösarp ansluter väg 9 till riksväg 19.
Kollektivtrafiken har en viktig roll i arbete med att
binda samman regionen och dess arbetsmarknader.
Både buss och tåg är viktigt för en god försörjning av
kollektivtrafik.
Den nerlagda Simrishamnsbanan som tidigare sträckte
sig från Malmö till Simrishamn via Staffanstorp, Dalby,
Veberöd, Sjöbo och Tomelilla har tagits upp som riks
intresse för framtida järnväg. Konsekvenserna för denna
sträckning bedöms inte i MKB:n eftersom etableringen
ligger utanför planperioden. Miljökonsekvenserna har
och kommer att utredas av Trafikverket.

Vattenförsörjning
Vattenförsörjningen i Tomelilla kommun och även i
grannkommunerna (Ystad, Simrishamn och Sjöbo) är
baserad på grundvattenuttag från flera olika små och
stora vattenanläggningar. En del av dessa anläggningar
är i behov av översyn och åtgärder. Det pågår ett arbete
med att ta fram en kommunal vatten- och avlopps
försörjningsplan (VA-plan). VA-planen ska redogöra
för planering av vattenförsörjning och omhänder
tagande av avloppsvatten. Planen ska även bidra med en
samlad bild av den problematik och de möjligheter som
kommunen har inom området.
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UTMANINGAR

Klimatförändringar
Förändringar i klimatet med ökad medeltemperatur och
extremt väder som följd kan medföra en rad allvarliga
konsekvenser.
Artsammansättning och ekosystem påverkas av ett
varmare klimat med mildare och fuktigare vintrar samt
torrare somrar. Nya arter etablerar sig och befintliga
arter försvinner, detta kan medföra utrotning av arter
som missgynnas av det varmare klimatet.
Skyfallen blir kraftigare och mer frekventa med översvämningar som följd och däremellan längre perioder
med torka. Genom att noggrant utreda konsekvenser
vid planläggning av bostäder och verksamhetsområden
inom dikningsföretag och båtnadsområden kan
konsekvenserna av framtida översvämningar minskas.
Ett väl fungerande dagvattensystem behöver utvecklas,
för att öka kapaciteten att ta hand om dagvatten vid
kraftig nederbörd.
Kommunen behöver planera för ett mer transporteffektivt samhälle, där bilresande och bidragandet till
växthuseffekten minskar.

Vattenkvalitet
För att säkra en framtida god vattenkvalitet och minska
påverkan på miljön från reningsverken måste utsläppen
av miljögifter minska. Vattendirektivet och kemikalie
lagen REACH har införts i EU-lagstiftningen för att
öka vattenskyddet och minska utsläppen.
Miljögifter är oftast långlivade och sprids i vår miljö
genom luft och vatten. De lagras i levande organismer
och kan orsaka cancer, skada arvsmassan samt påverka
fortplantningsförmågan och hormonsystemet. En del
gifter följer med avloppsvattnet till avloppsrenings
verken. Avloppsreningsverken har svårt för att bryta
ner gifterna och då följer dessa med ut i naturen.
Arbetet med att minska miljögifterna börjar redan
vid källan, som hushåll och industrier. Skärpta lagar,
ändrade konsumtionsmönster, ökad användning av
miljömärkta produkter samt att farliga kemikalier byts
ut mot mindre farliga är exempel på ”uppströms
arbete” som kan ge minskade miljöfarliga utsläpp.
Arbetet för att rena spillvattnet direkt vid utsläpps
källan är ett försök att eliminera miljögifterna innan de
kommer ut i avloppssystemet och vidare ut i natur och
vattendrag.
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Övergödning
Stora odlade ytor medför läckage av näringsämnen
från åkermarken som transporteras ut till hav och sjö
via dike och vattendrag. Utöver läckage av näring från
åkermark förekommer även läckage från skogsmark,
avloppsreningsverk, enskilda avlopp och förorenat
dagvatten. Ökad tillförsel av näringsämnen kan leda
till övergödning. Detta påverkar arter som lever i ett
ekosystem och kan leda till att arter riskerar att utrotas.
Det är ett krav idag att nya bostads- och verksamhetsområde anläggs på platser med goda förutsättningar
för omhändertagande av spill- och dagvatten.

Påverkan från trafik och verksamheter
Trafik och vissa verksamheter (industrier) ger
upphov till utsläpp av växthusgaser och partiklar,
vilket kan försämra luftkvaliteten. Även buller från
dessa kan upplevas som störande för närliggande
bostadsbebyggelse.
Genom att planera för en förtätning av kommunens
orter samt utbyggnad av kollektivtrafiken samt gångoch cykelvägar kan bilberoendet minskas. Detta leder
till minskning av luftföroreningarna och det buller som
genereras från biltrafiken.
Vid lokalisering av verksamheter är det viktigt
att utreda den påverkan dessa kan medföra på
omgivningen och placera störande verksamhet på
sådant avstånd från bostadsbebyggelse så att problem
undviks.
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PÅVERKAN AV BEBYGGELSE
OCH VERKSAMHETER
Nedan redovisas påverkan av lokalisering gällande
bebyggelse och verksamhet på riksintresse enligt miljö
balken, på särskilt skyddsvärda områden samt påverkan
på långsiktig och säker vatten- och avloppsförsörjning.

Nollalternativet
Riksintressena godtas av kommunen och ingen
utveckling har planlagts som kan antas ha en betydande
påverkan enligt miljöbalken. Det sker ingen påtaglig
skada på riksintressena i nollalternativet. Kommunen
kommer att arbeta med att främja de mål som står
beskrivna i bevarandeplaner och bevaka riksintressen
vid utveckling av kommunen.
I nollalternativet är omotiverat stora ytor utpekade
för bostäder och verksamheter i förhållande till
den nuvarande beräknade befolkningsökningen
och efterfrågan på mark för verksamheter.
Bostadsförsörjningen finns beskriven i ett separat
bostadsförsörjningsprogram.
När mark tas i anspråk för bebyggelse utanför
tätorter ökar risken för att natur- och kulturvärden
går förlorade och det kan bli en negativ påverkan på
landskapsbilden.
I nollalternativet är många verksamhetsområden
lokaliserade på åkermark och om dessa områden skulle
exploateras kommer stora arealer bördig mark att
försvinna. Detta medför negativa konsekvenser för
hushållningen med naturresurser.
Mark kan komma att behöva tas i anspråk för en
utbyggnad av infrastrukturen då utbyggnaden av
bostäder inte koncentreras till tätorterna.
Med en ökad andel hårdgjorda ytor i samhället kommer
det att finnas sämre möjligheter att omhänderta
dag- och spillvatten. Om dagvatten släpps ut direkt i
vattendrag och sjöar ökar belastningen av föroreningar
och vattenkvaliteten försämras.
Med en ökad miljöbelastning finns även en risk att
föroreningar når grundvatten- och dricksvatten
förekomster. Detta kan ge negativ påverkan på
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten.
Nollalternativet innebär att samtliga fastigheter ska ha
möjlighet till anslutning till allmän vattenförsörjning.
Detta påverkar troligen den enskildes vattenkvalitet till
det bättre och en säkrad tillgång på dricksvatten ger en
ökad livskvalitet.
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Ledningar som behöver anläggas genom känsliga
områden riskerar att förstöra andra värden.
Nollalternativet innebär att näringsbelastningen till
vattendragen minskar genom att reningen på avlopps
reningsverken förbättras.

Översiktsplanen
Två utbyggnadsområden finns mellan Brösarp och
Brunsvik som berör riksintresse för friluftsliv, rörligt
friluftsliv, naturmiljövård och som ligger relativt nära
Natura 2000-område. För dessa har prövning och
bedömning gjorts i detaljplaneprocessen. Ingen ändrad
markanvändning eller åtgärd föreslås som påtagligt kan
skada något riksintresse.
Riksintresse för framtida järnväg (Simrishamnsbanan)
berör utbyggnadsområdena Tryde (nr 1) och Slakteriområdet (nr 9) samt vattenverket Granebo.
Kommunen tar hänsyn till utpekat riksintresse för
framtida järnväg.
Kommunen bedömer att utöver nämnda utbyggnadsområden finns ytterligare nya områden i Smedstorp,
Skåne Tranås och Brösarp som berör riksintressen.
Kommunen gör bedlömningen att ingen påtaglig skada
sker på riksintressena vid ett genomförande av översikstplanen. Dock kan exploateringsgrad, utformning
och utförande vara nödvändigt att reglera i kommande
detaljplaner där prövning ej är genomförd.
Kommunen kommer att arbeta med att främja de
mål som står beskrivna i bevarandeplaner och bevaka
riksintressen vid utveckling av kommunen.
Efterfrågan på mark har förändrats sedan översikts
planen från år 2002. De områden som då planerades för
verksamheter är inte alltid de platser där verksamheter
nu vill etablera sig. Det finns därmed ett behov av
att upphäva, alternativt ändra detaljplaner för mark
områden som det inte finns efterfrågan på, samt ta fram
nya detaljplaner för att tillgodose dagens och framtidens
behov.
Vid önskan om ny bebyggelse vid dikningsföretag,
inom båtnadsområden och vattenskyddsområden ska
en förenklad bedömning av effekter på dikningsföretag,
flödesreglering och andra relevanta ekosystemtjänster
göras innan ställningstagande till bebyggelse.
I översiktsplanen förespråkas en klimatsmart
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bebyggelseplanering avseende struktur och lokalisering.
Planeringen av ny bebyggelse i tätort ska ta hänsyn
till serviceutbud och kollektivtrafik. Centralorten ska
vara lättillgänglig och erbjuda alla kommuninvånare
möjlighet till olika centrumaktiviteter.
Bebyggelse där b
 ostäder, service och handel
blandas, med närhet till en väl utbyggd gång- och
cykelinfrastruktur möjliggör klimatsmarta resor för
samhällets invånare och besökare.
Kommunen kommer att inventera och sammanställa
behovet och tillgången på bostäder för att få ett
aktuellt underlag för framtida bostadsplanering.
Förtätning kan medföra problem med uppfyllande
av miljömålet, god bebyggd m
 iljö och en avvägning
om förtätning är lämpligt måste göras i varje enskilt
fall. Detta för att problem med bland annat buller ska
kunna undvikas. Om detaljplanelagda områden för
verksamheter och bostäder upphävs kommer åker
markens fortsatta användning att säkras.
Nybyggnation inom riskområde för översvämning
vid mycket nederbörd kan förebyggas och
kontrolleras bättre genom att inte bebygga exempelvis
båtnadsområde.
Risk- och säkerhetskonsekvenser vid etablering av nya
industrier anses försumbar då detta regleras i till
stånden som krävs för respektive industriverksamhet.
Förtätning av tätorter medför att nybyggnation i och
nära natur- och kulturmiljöer kommer att minska vilket
är positivt för dessa miljöer, den biologiska mångfalden
och landskapsbilden. Förtätningen medför att problem
kan uppstå med dagvattenhantering och flera större
utjämnings/fördröjningsmagasin kan behövas för att
fördröja/balansera dagvatten vid kraftig nederbörd.
Spillvatten som uppstår kommer även lättare att kunna
anslutas till det kommunala VA-systemet vid förtätning
av de större orterna i kommunen. När det gäller miljökvalitetsnormer för buller kan gränsvärdena för dessa
överskridas på grund av faktorer som inte orsakas av
ett genomförande av översiktsplanen.
Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt
i marken och som kan påverka människors hälsa om
bostäder byggs på mark med hög radonavgivning utan
att skyddsåtgärder vidtas. Radon kan även finnas i
dricksvatten. I kommunen förekommer det områden
med höga halter av markradon, en del av radonen
214

Miljökonsekvensbeskrivning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
kommer från alunskiffer som naturligt förekommer
i berggrunden. Områden med radon beaktas i planläggningen av områden för nybyggnation samt vid
bygglovsprövning. För befintliga byggnader bör radonmätning utföras och åtgärder vidtas vid behov.
I översiktsplanen föreslås att inaktuella detaljplaner
upphävs alternativt ändras och de detaljplaner
som kan påverka vattenskyddsområden ses över.
VA-planen som är under framtagande ska behandla
en långsiktig planering av åtgärder för den befintliga
vatten- och avloppsförsörjningen och för det behov av
VA-försörjning som en ökad befolkning skapar.
Översiktsplanen innebär ett ökat antal anslutningar till
allmän vattenförsörjning. Detta påverkar troligen den
enskildes vattenkvalitet till det bättre och en säkrad
tillgång på dricksvatten. Översiktsplanen och den
planerade befolkningsökningen leder till att åtgärder
inom VA-försörjningen behöver genomföras, till
exempel möjligheten att buffra vatten för att klara
förbrukningstopparna.
Översiktsplanen innebär att nya fastigheter enklare kan
anslutas till befintliga VA-anläggningar eftersom dessa
planeras i orter som redan har VA-försörjning. Planerade åtgärder i befintliga avloppsanläggningar kommer
att leda till en minskad belastning av näringsämne till
vattendragen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökonsekvensbeskrivningen ska tydliggöra om
översiktsplanen medför att gällande miljökvalitets
normer (MKN) överskrids. Det är inte tillåtet att
etablera nya verksamheter som leder till att MKN
överskrids. Finns det risker behöver ett åtgärdsprogram
upprättas.
I översiktsplanen görs ingen riskanalys av utbyggnadsområdenas påverkan på vattenkvaliteten.
Areella näringar
Övergödning från lantbruket och odlingsmarkens
direkta anslutning till vattendrag och sjöar är en av
orsakerna till att den ekologiska statusen i bland annat
Tommarpsån och Kabusaån bara uppnår måttlig
ekologisk status. Provtagningar på dessa visar mycket
hög påverkan från fosfor- och kvävebelastning.
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Samhällsutveckling
Vattenkvaliteten försämras på grund av ökat tillskottsvatten från samhällena, mycket hårdgjorda ytor, häftiga
skyfall, otäta ledningsnät och dränvatten är bidragande
faktorer. Undermålig dagvattenhantering b
 idrar till
föroreningar av hav, sjöar och vattendrag. Detta kan
i sin tur även påverka grundvattnet. Även enskilda
avloppssystem som inte uppfyller kraven i gällande
lagstiftning påverkar negativt.
De grundvattenförekomster som finns i kommunen
uppnår både ”god kvantitativ status” och ”god kemisk
grundvattenstatus”.
Översiktsplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan beträffande grund- och ytvatten.
Vattenskyddsområde
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till
skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas
eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
För ett vattenskyddsområde ska länsstyrelsen
eller kommunen meddela sådana föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
inom området som behövs för att tillgodose syftet
med området. Om det behövs, får länsstyrelsen eller
kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska
sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för
detta. Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen eller
kommunen meddela dispens från föreskrifter som har
meddelats för ett vattenskyddsområde. Länsstyrelsen
får överlåta åt den eller de kommunala nämnder som
ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet, att på ansökan av den som berörs
av ett beslut medge undantag från beslutet. Vidare får
bestämmas att anmälningar om en verksamhet eller
åtgärd inom ett vattenskyddsområde ska göras hos den
kommunala nämnden.
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Påverkan av
bebyggelse och
verksamheter

Nollalternativ

Översiktsplan

Åtgärder/uppföljning
av genomförande översikstplan

Riksintressen
områden som
omfattas av detaljplan eller ska
planläggas

Utbyggnadsområden
för bostäder är utpekade inom och vid
riksintressen.

Tidigare utbyggnadsområden som i nollalternativet
utpekas i och vid riksintressen.

För de områden som är planlagda har bedömning av påverkan av riksintresset gjorts
i samband med detaljplaneläggning.

Därutöver några nya
utbyggnadsområden i
Smedstorps, Skåne Tranås
och Brösarp.

I Smedstorp bedöms riksintresset för kulturmiljövård inte hindra en utbyggnad, däremot
kan begränsningar i exploateringsgrad,
utformning och utförande vara nödvändigt
att reglera i kommande detaljplan.
I Brösarp ligger utbyggnadsområdet vid
kyrkan inom riksintresse för friluftsliv och
rörligt friluftsliv. Ingen påtaglig skada på
riksintressena bedöms uppkomma.
I Tomelilla ligger utbyggnadsområdet för
handel (nr 9) inom riksintresse för framtida
järnväg (Simrishamnsbanan). Kommunen
bedömer att en utbyggnad av handels
området är möjligt utan att påtagligt skada
riksintresset, men utformning och byggrätter
kan behöva anpassas.

Riksintressen
enstaka
bebyggelse

Kommunen är positiv
till byggnation på
landsbygden.

Kommunen är positiv till
Vid bygglovsprövning ska (innan ställningsbyggnation på landsbygden. tagande) noggrann prövning ske huruvida
föreslagen åtgärd kan medföra påtaglig
skada på riksintresse.

Jordbruksmark
områden som
omfattas av
detaljplan eller
ska planläggas

Utbyggnad enligt
nollalternativ förutsätter att jordbruksmark
tas i anspråk.

Utbyggnad enligt översikts
planen förutsätter att
jordbruksmark tas i anspråk.

Vid planläggning på jordbruksmark ska de
betydande värdena, areal och klassning
som motiverar utbyggnaden tydligt redovisas.
Kommunen ska verka för att nybebyggelse
inte tar högvärdig åkermark i anspråk.
Ianspråktagen areal åkermark i detaljplan
följs upp och utvärderas i samband med
aktualitetsprövningen av översiktsplanen
varje mandatperiod.

Jordbruksmark
enstaka
bebyggelse

Kommunen är positiv
till byggnation på
landsbygden.

Kommunen är positiv till
Vid byggnation på jordbruksmark ska
byggnation på landsbygden. bedömning göras av hur brukningsvärd
marken är. Byggnation ska inte hindra
möjligheten till rationellt jordbruk.
Kommunen ska verka för att nybebyggelse
inte tar högvärdig åkermark i anspråk.
Kommunen förordar att byggnation sker
företrädelsevis i anslutning till redan
befintliga gårdscentrum, inom de gamla
bytomterna, inom och i anslutning till sammanhållen bebyggelse.
Vid prövning av enstaka bebyggelse på
jordbruksmark ska tydligt framgå syftet med
åtgärden.
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Påverkan av
bebyggelse och
verksamheter

Nollalternativ

Översiktsplan

Åtgärder/uppföljning
av genomförande översikstplan

Miljökvalitets
normer för 
yt- och h
 avsvatten
samt grundvatten

Enskilda avlopp ska
förbättras.

Utgångspunkten är att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska kunna uppnås och inte
överskridas.

Vid ny bebyggelse vid dikningsföretag, inom
båtnadsområden och vattenskyddsområden
ska innan eventuell lovgivning en förenklad
bedömning av effekter på dikningsföretag,
flödesreglering och andra relevanta ekosystemtjänster göras.

Vattenkvaliteten i
våra vattendrag ska
förbättras vad avser
närsalter och föroreningar.

Områden som är utpekade i åtgärds
program för Nybroån och Tommarpsån bör
inte bebyggas om byggnation påverkar
föreslagna åtgärder negativt.

Därigenom främjas den biologiska
mångfalden i våra
vattendrag.

Se över dikningsföretags- och båtnadsområdens omfattning där kommunalt
verksamhetsområde finns för vatten och
avlopp.

Markläckage vad
gäller kväve och
fosfor från åkermark
från 1985 års nivå ska
minskas med 50 %.

Insatser för att öka arealen våtmarker, och
för att öka arealen skyddszoner mellan
jordbruksmark och vattendrag och sjöar.
Krav på tydlig redovisning i detaljplaner av
hur dagvatten ska hanteras inom områden
som avses exploateras.
Hantering av enskilda avloppsanläggningar
bör utgå från uppsatta miljökvalitetsnormer
för vatten. Avrinningsområden med måttlig
eller dålig status bör prioriteras vid tillsyn.
Med ovan nämnda åtgärder bedöms ej
miljökvalitetsnormer för vatten överskridas
vid ett genomförande av översiktsplanen.

Vattenskyddsområde

Ett utbyggnadsområde i Tryde (nr 1)
ligger inom vattenskyddsområde för
reservvattentäkt.

Ett utbyggnadsområde i
Tryde (nr 1) ligger inom
vattenskyddsområde för
reservvattentäkt.

För området i Tryde finns det en gällande
detaljplan som innehåller beskrivning av
vad som får göras inom skyddsområdet,
samt hänvisning till gällande skyddsföreskrifter. Konflikten bör utredas ytterligare
innan ställningstagande till byggnation.
Förslagsvis sker detta inom framtagande av
ny alternativt ändrad detaljplan.
För ett tidigare utpekat område i Smedstorp
är förslaget att gällande detaljplan ska
upphävas.
Vid byggnation av enstaka byggnader
inom vattenskyddsområde får dispens från
skyddsföreskrifter endast meddelas om det
finns särskilda skäl.
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Påverkan av
bebyggelse och
verksamheter

Nollalternativ

Översiktsplan

Åtgärder/uppföljning
av genomförande översikstplan

Vatten- och
avlopp

Kapacitet och
leveranssäkerhet ska
säkerställas.

Kommunen ska efter
sträva en säker och uthållig
vattenförsörjning, både i
normal drift och i händelse
av störningar.

Försörjning av VA-tjänsterna är en förutsättning för att ta markområdena i anspråk för
bebyggelse.

Grundvattnet i
kommunen ska hålla
hög kvalitet och
kunna användas som
dricksvatten.
Kommunalt vatten
skall vara fullgott och
kvalitetsmässigt bra.
Samtliga kommun
invånare ska erbjudas
tillgång till ett fullgott
och kvalitetsmässigt
bra dricksvatten.

Den planerade befolkningsökningen leder
till att vissa åtgärder inom VA-försörjningen
Vattendragens avrinningsområde bör inte exploateras behöver genomföras, t.ex. möjligheten att
”buffra” vatten för att klara förbruknings
på ett sådant sätt att
flödesutjämning eller andra topparna.
åtgärder försvåras.
Tomelilla kommun ska arbeta för att
Kommunen ska verka för ett utpekade vattenförekomster (grundvatten
minskat näringsläckage från och ytvatten) ska uppnå vattendirektivets
jordbruks- och skogsmark
mål under planperioden.
till sjöar och vattendrag
VA-plan ska upprättas.
Hantering av enskilda avloppsanläggningar
bör utgå från uppsatta miljökvalitetsnormer
för vatten. Avrinningsområden med måttlig
eller dålig status bör prioriteras vid tillsyn.
Riktlinjer för dagvattenhantering för
Tomelilla kommun ska tas fram.
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PÅVERKAN AV
INFRASTRUKTURÅTGÄRDER

Nedan redovisas påverkan gällande infrastrukturåtgärder
på riksintresse enligt miljöbalken, på särskilt skyddsvärda
områden samt påverkan på långsiktig och säker vatten- och
avloppsförsörjning.

Nollalternativet
Nollalternativet förespråkar en utbyggnad av cykelvägnätet
och kollektivtrafiken. Markreservat för utbyggnad av järnväg
och riksvägar pekas ut.
Vad gäller bredband och IT-kommunikation ska kommunen
medverka till utbyggnad av nätet.
Nollalternativet förespråkar en utbyggnad av hållbara
transportslag vilket minskar miljöbelastningen och ger
positiva miljökonsekvenser. Vägarna behöver kompletteras
och eventuellt byggas ut med en mer spridd bebyggelse i
kommunen. Detta ger en ökad risk för negativ påverkan på
landskapsbild, buller, hushållning med naturresurser,
natur- och kulturmiljö.
Nollalternativet innebär en utveckling med en fortsatt
utbyggnad av kommunen enligt ÖP 2002, vilket innebär att
relativt stora ytor är detaljplanelagda och behöver beaktas i
VA-försörjningen. Nollalternativet förespråkar bland annat
att samtliga fastigheter inom kommunen ska ha möjlighet att
ansluta sig till allmän vattenförsörjning, att den långsiktiga
vattenförsörjningen ska säkras samt att avloppsreningsverken
ska förbättras.

Översiktsplanen
Enligt översiktsplanen ska infrastrukturen för gång- och
cykelvägar i kommunen öka, i tätorterna ska det omfatta
tillgänglighet till resecentrum, skolor och handel. När projekt
ering och ombyggnad av nya och befintliga gator sker i
tätorten ska behovet av cykelvägar beaktas. Region Skåne
tillsammans med Skånetrafiken arbetar med det regionala
konceptet superbussar, ”tänk tåg, kör buss”. Syftet är att
erbjuda bekväma bussresor med kortare pendlingstider
till regionens större städer. Införandet medför att samtliga
expresslinjer övergår till regionala superbussar med ett antal
indragna hållplatser som följd. Kommunen är positiv till
konceptet, men det får inte ske på bekostnad av landsbygdens
hållplatser.
Utbyggnad av snabb IT-kommunikation är prioriterat och
Tomelilla kommun har beslutat att bygga ut fibernät på landsbygden i de områden där ingen marknadsaktör etablerar sig.
Målet är att år 2025 bör alla hushåll och företag i Tomelilla
kommun ha tillgång till snabbt bredband (minst 100Mbit/s).
220

Miljökonsekvensbeskrivning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
En utbyggnad av bredband är ett led i utvecklingen
av det digitala samhället vilket minskar behovet av
resor. Detta minskar transportbehovet och därmed
miljöbelastningen.
Översiktsplanen förespråkar en utbyggnad av hållbara
transportslag vilket minskar miljöbelastningen och ger
positiva miljökonsekvenser. En utbyggd infrastruktur av
gång- och cykelnät minskar bilberoendet. Säkrare och
robustare kollektivtrafik medför att pendlingsmönstret
kan flyttas från bil till kollektivtrafik vilket begränsar
påverkan av buller och luftföroreningar.
Med en spridd bebyggelse behöver vägarna kompletteras och eventuellt byggas ut. Detta ger en ökad risk för
negativ påverkan på landskapsbild, buller, hushållning
med naturresurser samt natur- och kulturmiljövärden.
Miljökvalitetsnormer för buller kan överskridas på
grund av faktorer som inte orsakas av ett genom
förande av översiktsplanen.
Påverkan av
infrastrukturåtgärder

Nollalternativ

Översiktsplanen

Åtgärder/ uppföljning av
genomförande av
översiktsplanen

Riksintresse

Väg 19 och 11 ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra
tillkomst av förändringar
eller utnyttjande av vägen.

Kommunen ska verka
för att prioriteringarna i
infrastrukturstrategin för
Sydöstra Skåne uppfylls.
Där väg 11 och 19 är
prioriterade.

Uppföljning av infrastrukturstrategin för
Sydöstra Skåne.

Markreservat för ny
väg för tung trafik förbi
Brösarp redovisas.
Riksintressen för väg 11
och 19 är prioriterade
riksintressen före friluftsliv
och rörligt friluftsliv.

Riksintressen för väg 11
och 19 är p
 rioriterade
riksintressen före
friluftsliv och rörligt
friluftsliv i norra delen av
kommunen.
Utbyggnad av föreslagna gång- och cykelvägar
bedöms inte påverka
riksintressen.

Konsekvenserna för Simrishamnsbanan
bedöms inte eftersom etableringen sannolikt ligger utanför planperioden och
miljökonsekvenserna har och kommer
att utredas av Trafikverket.
Vid varje föreslagen infrastrukturåtgärd
som påverkar något riksintresse måste
nyttan av åtgärden vägas gentemot
eventuell påverkan på riksintressets
värde.

Jordbruksmark

Markreservat för ny
järnväg mellan Tomelilla - Sjöbo - Dalby (2
alternativa sträckningar)
samt Tomelilla - S:t Olof Kristianstad

Inga större infrastruktur Inga åtgärder.
åtgärder föreslås på
jordbruksmark förutom
Simrishamnsbanan
som konsekvenserna ej
bedöms för då etableringen sannolikt ligger
utanför planperioden och
miljökonsekvenserna har
och kommer att utredas
av Trafikverket.

Långsiktig och
säker vatten- och
avloppsförsörjning

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.
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