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Inledning 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan reglerar på vilket sätt mark och vatten inom ett avgränsat område får 
användas. Detaljplanen bestämmer t.ex. om bostäder får byggas samt hur mycket 
som får byggas och var byggnaderna får placeras. 

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Det är plankartan som 
är juridiskt bindande. På plankartan finns bestämmelser om vad som är tillåtet att 
göra inom det avgränsade området. Planbeskrivningen hör till plankartan och ska 
underlätta förståelsen för planförslaget. Den redovisar de förutsättningar som finns 
för detaljplanen och hur den ska kunna genomföras. Syftet med planen och vilka 
konsekvenser den kan innebära för sakägare, andra berörda och miljön tas också upp. 
Planbeskrivningen ska även visa hur planen ska kunna genomföras på ett samordnat 
och ändamålsenligt sätt. 

Val av förfarande 
Processen för detaljplanen följer plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 
Detaljplanen hanteras enligt standardförfarande enligt de lagändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2015. Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är 
förenligt med översiktsplanen, länsstyrelsens granskningsyttrande och inte är av 
betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas 
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med standardförfarande 

Standardförfarande  
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Handlingar 

Planhandlingar 

- Plankarta i skala 1:1000 (A2) med tillhörande planbestämmelser 
- Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  

- Grundkarta 
- Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- Detaljplan för del av Brösarp 11:5 m.fl, Tomelilla kommun, Kristianstad län 

(S4), laga kraft vunnen 1990-01-19  

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 

Området omfattas av detaljplan för del av Brösarp 11:5 m.fl., laga kraft vunnen 1990-
01-19. I gällande detaljplan finns en planbestämmelse att området inte får delas in i 
fler än två fastigheter, vilket redan är genomfört varav den ena är bebyggd. 
Kvarstående fastighet (Brösarp 11:16) kan alltså inte delas in i ytterligare fastigheter.  

För att kommunen ska kunna stycka den kvarstående fastigheten till flera fastigheter 
krävs en ändring av detaljplanen. Vid ändringen ses lämpligen även de andra 
planbestämmelserna över.  

Syfte och huvuddrag 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för den kvarstående 
fastigheten att kunna styckas av till flera fastigheter. 

Planbestämmelsen om fastighetsindelning tas bort och en bestämmelse om källarlösa 
hus läggs in i detaljplanen för fastigheten Brösarp 11:16. Befintliga 
transformatorstationens skyddsavstånd och tillgängligheten till den säkerställs med 
prickmark. Utrymme för framtida transformatorstation säkerställs med användning 
teknisk anläggning. 

Plandata 

Läge  

Området ligger i den sydöstra delen av Brösarp och angränsar till Poppelvägen i 
söder samt Gullvivevägen i nordöst.  
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Den röda markeringen visar området som ändringen av detaljplanen avser.  
 

Areal 

Området som ändringen av detaljplanen avser omfattar fastigheten Brösarp 11:16 
och har en sammanlagd area på ungefär 14 500 m2. 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Brösarp 11:16 ägs av Tomelilla kommun.  

Plansituation 

För planområdet gäller detaljplan för del av Brösarp 11:5 m.fl. (S 4) som vann laga 
kraft den 19 januari 1990. Enligt gällande detaljplan får marken användas för 
bostäder. Planområdet får bebyggas med högst en våning och högsta 
byggnadshöjden är 3,5 meter samt minsta taklutning för huvudbyggnader är 27 
grader. Området får inte delas i fler än två fastigheter. Byggrätten begränsas av mark 
som inte får förses med byggnad (prickmark) samt markreservat. Nordväst i gällande 
detaljplan finns en liten yta med användningen park.  
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Gällande detaljplan för del av Brösarp 11:5 m. fl. fastigheter (S 4), vunnit laga kraft 1990-01-19. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

I Tomelilla kommuns gällande översiktsplan från 2002 är området utpekat som 
utbyggnadsområde för bostäder. Ändringen av detaljplanen strider således inte mot 
översiktsplanen, utan planförslaget är förenlig med översiktsplan. 

Bostadsförsörjningsprogram  

Kommunfullmäktige antog 2010-09-06 (§119) ett bostadsförsörjningsprogram för 
2010-2016. I programmet är fastigheten Brösarp 11:16 utpekat för bostäder. 

Kulturmiljöprogram  

Kommunfullmäktige antog 2002-10-14 (§ 134) ett kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöprogrammet visar vilka områden som är av intresse för 
kulturmiljövården. Det ska utgöra kommunens handlingsprogram och policy vad 
avser kulturmiljöfrågorna. De områden som är av intresse för kulturmiljövården får i 
enskilda ärenden vägas mot andra väsentliga intressen.  Den del av 
kulturmiljöprogrammet som berör Brösarps tätort står beskrivet i ”Ortsrapport 
Brösarp”. 

Byggnader i närheten av planområdet har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse i kulturmiljöprogrammet. Byggnaderna är belägna nordväst om 
planområdet. Byggnaderna är markerad med rosa färg i kulturmiljöprogrammet, 
vilket innebär rivningsförbud och stomskydd. Detta gäller de byggnader som har en 
stor historisk betydelse men som inte är så välbevarade i alla detaljer eller 
originaldelar. Det gäller också sådana byggnader vars fasader blivit inklädda men som 
är möjliga att återställa. Byggnadernas kulturhistoriska värde bedöms inte bli påverkat 
av planförslaget.  
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De utpekade byggnaderna i kulturmiljöprogrammet (rosa) i förhållande till området som 
ändringen av detaljplanen avser (lila). 

Tillgänglighetsplan  

Kommunfullmäktige antog 2015-04-27 (§ 51) en tillgänglighetsplan för år 2015-2018. 
Syftet med tillgänglighetsplanen är att öka medvetenheten och förståelsen för 
behoven i vardagen för personer med funktionsnedsättningar. Målet med planen är 
att undanröja hinder både i den fysiska miljön och i samhällslivet för personer med 
olika funktionsnedsättningar. 

Vid planläggning ska hänsyn tas till kraven på tillgänglighet i PBL (2 kap. 3 och 6 §§). 

Tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra kommunala beslut, verksamheternas 
arbete och den kommunala servicen till medborgarna. 

Miljömål 2014-2020 

Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 (§ 166) miljömål 2014-2020 för Tomelilla 
kommun. Miljömålen är desamma som de regionala miljömålen. 

Åtgärder för miljömålen 2015-2020 

Kommunfullmäktige antog 2015-03-30 (§26) ett åtgärdsprogram för miljömålen 
2015-2020 för Tomelilla kommun. Åtgärdsprogrammet är uppdelat i sex stycken 
utmaningar. Ändringen av detaljplanen bedöms inte motverka åtgärdsprogrammet 
och bedöms vara förenlig med miljömålen.  

Kommunala beslut i övrigt 

Planuppdrag  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-14 (§ 142) att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att 
för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan, alternativt ändring av befintlig 
detaljplan för att möjliggöra att stycka fastigheten till flera fastigheter. 
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Förutsättningar  

Byggnader 
Inom fastigheten Brösarp 11:16 som ändringen av detaljplanen avser finns det ingen 
bostadsbebyggelse. I den nordöstra delen av fastigheten finns en 
transformatorstation. Nordöst och sydöst om området finns villor i ett plan.  

Natur och rekreation 

Grönytor 

Området som ändringen av detaljplanen avser består huvudsakligen av grönyta där 
gräs och träd vuxit upp. Området är av genomsläpplig mark och består av sand och 
sten. 

    
Området sett österifrån.  
 

Parker, lekplatser och strövområden 

Inom och i närheten av Brösarps by finns det strövområden med vandringsleder. 
Närmsta lekplats finns på ett avstånd på drygt 500 meter och är beläget vid 
bostadsområdet på Körsbärsvägen. 

Biotopskydd 

Inom planområdet finns stenmurar (stengärde) som går dels utmed planområdets 
västra gräns och dels skär genom planområdet från norr till söder. Då planområdet 
omfattas av en detaljplan som vunnit laga kraft innan biotopskyddet inträdde 1994 
får biotopskyddet inte hindra att gällande detaljplan genomförs. Förslagen ändring av 
detaljplan gör inte att biotopskyddet börjar gälla, därför bör stenmuren skyddas i 
planbestämmelserna genom krav om marklov för borttagning av stenmur. 
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Kulturmiljö 

Landskapskaraktär 

Planområdet ligger inom landskapskaraktärsområdet Österlenska backlandskapet. 

Kulturmiljöstråk 

Strax utanför planområdet sträcker sig kulturmiljöstråk för Landsvägen Trelleborg – 
Ystad – Simrishamn – Brösarp (väg 9). 

Fornlämningar 

Planområdet omfattar inga kända fornlämningar. Skulle fornlämning påträffas vid 
markingrepp ska dessa omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 
10 § kulturmiljölagen. 

Riksintressen 

Friluftsliv 

Kuststräckan Åhus – Simrishamn med Stenshuvud – Verkeån (FM 18) är utpekat 
som riksintresseområde för friluftsliv. Riksintresset ska skydda mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 

Planområdet ligger inom riksintresset för friluftsliv. Föreslagen ändring av detaljplan 
bedöms inte påverka riksintresset för detta. 

Rörligt friluftsliv 

Kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus är utpekat som 
riksintresse för rörligt friluftsliv. Inom riksintresset skall framförallt det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt beaktas enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Planområdet ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv. Föreslagen ändring av 
detaljplan bedöms inte påverka riksintresset för detta. 

Försvarsmaktens hindersfrihet 

Ravlunda skjutfält är utpekat som riksintresse för totalförsvaret. Riksintresset ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 

Planområdet ligger inom område med särskilt behov av hindersfrihet för 
totalförsvarets riksintresse Ravlunda skjutfält. Föreslagen ändring av detaljplan 
bedöms inte påverka riksintresset för detta. 

Samhällsservice och kommersiell service 

Mataffär/apotek/skolor m.m. 

Planområdet är beläget i sydöstra Brösarp. Inom planområdet finns ingen offentlig 
och kommersiell service. Mataffär nås inom ungefär 500 meter och vårdcentral, 
apotek och bankomat inom ungefär 600 meter. Brösarps grundskola åk 1-6 och 
postombud finns på ett avstånd på ungefär 800 meter. Samtlig service är tillgänglig 
till fots samt med cykel och bil. Gångstigen nordväst om området knyter ihop 
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planområdet med den västra delen av Brösarp och förkortar avståndet till den service 
som är belägen där för gående och cyklister. 

 
Avstånd till service från planområdet. 

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Planområdet angränsar till två lokalgator, Poppelvägen i sydöst och Gullvivevägen i 
norr. Längs med dessa finns trottoar. I nordväst angränsar planområdet till en 
gångstig som ansluter området till den västra delen av Brösarp. Vid genomförande av 
detaljplanen kan gångstigen med fördel göras om till en gång- och cykelväg. 

Inom planområdet i nordsydlig riktning längs och öster om stenmuren finns ett 
officialservitut (1160-492.1) för allmän gång- och cykeltrafik. Tillgängligheten genom 
området för gång- och cykeltrafik bör därför tillgodoses i detaljplanen. 

Kollektivtrafik 

Området ligget drygt 500 meter från busshållplatsen Brösarp Östra för buss mot 
Kristianstad, Simrishamn och Tomelilla. 

Parkering 

Obebyggda och bebyggda tomter ska, enligt 8 kap. 9-10 §§ plan- och bygglagen, 
ordnas så att det på tomten eller i närheten av den finns lämpligt utrymme för 
parkering av fordon. 

Parkering för personer med funktionsnedsättning ska efter behov kunna ordnas 
inom 25 meters gångavstånd från bostadshus. 
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Hydrologiska förhållanden 

Dagvatten 

Fastigheten är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Idag består området av 
mjukgjord yta som kommer att omvandlas till hårdgjord yta vid planläggning av 
bostäder. Den mjukgjorda ytan består av grus och sten som är genomsläppligt för 
dagvatten. Vid omvandling till hårdgjord yta bör dagvatten omhändertas lokalt inom 
fastigheten.  

Dikningsföretag 

Planområdet ligger till liten del inom båtnadsområde och berörs av dikningsföretag. 
Dikningsföretaget är Brösarp nr 5.  

Teknisk försörjning 

Tele 

Inom planområdet finns en ledningsrätt (1160-511.3) för tele. 

Vatten och avlopp  

Planområdet är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Inom 
planområdet finns en ledningsrätt (1160-492.2) avseende underjordiska vatten- och 
avloppsledningar med erforderliga tillhörandeanordningar. För ledningsrätten har ett 
u-område upplåtits för att säkerställa tillsyn, reparation och underhåll av ledningarna. 
Inom u-området får fastighetsägaren inte bygga, inte plantera träd eller inte utföra 
någon anordning som kan skada ledning eller tillhörande anordning.  

El 

Planområdet ligger inom Österlens krafts verksamhetsområde för eldistribution. 
Inom området finns en transformatorstation med tillhörande underjordiska 
högspänningsledningar. Planbestämmelsen om teknisk anläggning bedöms av 
kommunen inte kunna planläggas för läget av den befintliga transformatorstationen. 
Detta på grund av att transformatorstationen ligger inom område för officialservitut 
(1160-492.1) för allmän gång- och cykeltrafik, ledningsrätt (1160-492.2) avseende 
underjordiska vatten- och avloppsledningar, samt ledningsrätt (1160-511.3) för tele. 
För att säkerställa utrymme för transformatorstation framöver bör däremot 
planbestämmelse om teknisk anläggning läggas på lämplig plats. 

Avfall 

Avfall ska hanteras enligt ”Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och 
Tomelilla kommuner”, antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13. 
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Planförslag 

Bebyggelse 

Bostäder 

Ändringen av detaljplanen medger fortsatt användning av bostäder inom området. 
Bestämmelsen om att området inte får delas i fler än två fastigheter tas bort. 
Bestämmelsen om att källare inte får anordnas läggs till. Reglering om högsta tillåtna 
byggnadshöjd kvarstår till 3,5 meter. Bestämmelsen om minsta tillåtna takvinkel för 
huvudbyggnad på 27 grader ändras till minsta tillåtna taklutning för huvudbyggnad på 
20 grader. 

Teknisk försörjning 

El 

Inom planområdet finns en transformatorstation. För att säkerställa brandsäkerhet 
och ett tillräckligt utrymme för drift och underhåll vid befintlig transformatorstation 
läggs planbestämmelse om att marken inte får förses med byggnad (prickmark). 

För att säkerställa framtida utrymme för transformatorstation planläggs yta för 
teknisk anläggning intill befintligt ux-område i norra delen av planområdet. 

Underjordiska ledningar 

För att säkerställa tillgänglighet till underjordiska ledningar läggs en planbestämmelse 
till i form av ett 6 meter brett u-område. Marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas 
åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar. Marken regleras dessutom av planbestämmelsen att marken 
inte får förses med byggnad (prickmark). 

Gator och trafik 

Bil-, cykel- och gångtrafik 

Ändringen av detaljplanen medger fortsatt användning av lokalgata inom södra delen 
av området. Ändringen av detaljplanen tar ytterligare mark i anspråk för lokalgata 
som i gällande detaljplan är planlagd som bostäder med prickmark, men som idag 
används som vändzon för biltrafik.  

Planbestämmelser 

Upphävda planbestämmelser 

Följande planbestämmelse upphävs inom planområdet: 

Området får inte delas i fler än två fastigheter 

Bebyggelsen skall utformas i huvudsak enligt 
illustrationskarta 
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Nya planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- 
och bygglagen (2010:900) 

Följande planbestämmelse planläggs inom planområdet 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK 

Natur 

Lokaltrafik 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Transformatorstation 
(PBL 4 kap. 5 § punkt 3, 11 § punkt 2) 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Källare får inte finnas 
(PBL 4 kap. 16 § punkt 1) 

Marklov krävs för borttagning av stenmur 
(PBL 9 kap. 11-12 §§) 

Minsta takvinkel i grader° 
(PBL 4 kap 11 § punkt 1, 16 § punkt 1) 

Kvarstående planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd 
i plan- och bygglagen (2010:900) 
Följande planbestämmelser i den ursprungliga plankartan fortsätter att gälla inom 
planområdet: 

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3) 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Begräsning av markens bebyggande 

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

Marken skall vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §) 

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och 
cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §) 

a1 

E 

b1 

NATUR 

B 

u 
 

x 
 

GATA 
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Utformning 

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

Högsta antal våningar 
(PBL 4 kap 11 § punkt 1) 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

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

Förändringar i förhållande till gällande detaljplan 

- Planbestämmelsen om att området inte får delas in i fler än två fastigheter tas 
bort. 

- Planbestämmelsen om att källare inte får finnas läggs till.  
- Teknisk anläggning läggs till. 
- Allmän plats, Natur, läggs till. 
- Allmän plats, Gata, läggs till. 
- Minsta takvinkel i grader ändras. 
- Planbestämmelsen om att bebyggelsen skall utformas i huvudsak enligt 

illustrationskarta tas bort. 

Konsekvenser 

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

Miljökonsekvenser 
Riksintressena rörligt friluftsliv och försvarsmaktens hindersfrihet bedöms inte bli 
påverkade av detaljplanens genomförande.  

Vid planläggning av bostäder på mark som är genomsläpplig för dagvatten, bör 
dagvatten omhändertas lokalt inom fastigheten. Vid omhändertagande av dagvatten 
lokalt inom fastigheten har bedömningen gjorts att planförslaget inte kommer 
påverka dagvattenhanteringen negativt. 

Trafiken till och från området kommer att öka vid genomförandet av detaljplanen. 
Denna ändring av detaljplan jämfört med gällande detaljplan bedöms dock ej 
medföra någon trafikökning då inga ytterligare byggrätter skapas. Därmed behövs 
inte heller några åtgärder för trafiken göras. 

Sociala konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen sker i ett redan exploaterat område. Planen möjliggör 
för bostadsbebyggelse med närhet till Brösarps skola samt strövområden och 
lekplatser. Offentlig och kommersiell service såsom kollektivtrafik och mataffär är 

I 
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tillgängligt till fots och med cykel. Korta avstånd till service från planområdet är 
positivt utifrån ett socialt perspektiv. Vid genomförandet av detaljplanen förespråkas 
friyta inom fastigheten för lek och utevistelse.  

Fastighetskonsekvenser 
Ändringen av detaljplanen tillåter att fastigheten ska kunna styckas av till flera 
fastigheter. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  

Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet 
med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då 
ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för 
förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd November/December 2017 

Granskning Mars 2018 

Antagande Juni 2018 

Laga kraft Juli 2018 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Grundkarta – Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad 

Genomförande av detaljplan – Fastighetsägare/Exploatör 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning m.m. 

Avstyckning kan ske och ansökan skickas till Lantmäteriet. Servitut för avlopp ligger 
till förmån för fastigheten Brösarp 11:16. Servitut för tele, vatten och avlopp, gång 
och cykel, vattentäkt, vattenledning ligger till last för fastigheten Brösarp 11:16. 
Fastighetsägare/exploatörer står för anläggning och skötsel av gator och anläggningar 
inom kvartersmark. Kommunen avser att med framtida fastighetsägare teckna avtal 
om skötselansvar för att hålla marken tillgänglig för allmänheten i x-området. 
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Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av kommunen. 
Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov för åtgärder inom planområdet. 
Inga kommunala kostnader beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen. 

Genomförandekostnader 

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och 
anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen inom kvartersmark. 
Kommunen ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder och anläggningar som krävs 
för ett genomförande av detaljplanen inom allmän platsmark. 

Medverkande tjänstemän 

 

 

Marcus Carlevåg  Ulrika Ljung 
Planarkitekt   Plan- och exploateringschef 
 

 
 

Tillhör Kommunstyrelsen i Tomelilla 
beslut 2018-06-13 § 112 
Vunnit laga kraft 2018-07-12  
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