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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 utökat förfarande. Utökat 
förfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är av betydande 
intresse för allmänheten. Detaljplanen antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

Planprocessen 
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande. Det innebär att 
kommunen ska kungöra förslaget till detaljplan inför samråd. 
Förfarandet består i det hela av kungörelse I det fall samrådskretsen 
godkänner planförslaget i samrådskedet kan detaljplanen gå direkt till 
antagande (begränsat förfarande). 

Utökat förfarande 
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Handlingar 

Planhandlingar 
 Plankarta i skala 1:1000 (A1) med tillhörande planbestämmelser 
 Illustrationsplan 1:1000 (A1) 
 Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar  
 Grundkarta 
 Fastighetsförteckning 
 Behovsbedömning 
 Detaljplan för Kv. Stärkan mm, S118 (LM akt: 1270-P98/16), 

vunnit laga kraft 1998-11-06. 
 Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm, Ä10 (LM akt: 1270-

P127), vunnit laga kraft 2016-07-05. 
 Detaljplan för Norra Industriområdet, S121 (LM akt: 1270-

P99/17), vunnit laga kraft 1999-07-01. 
 Stadsplan över Tomelilla Köping, S1 (Lm akt: 11-TOM-10), som 

vann laga kraft 1933-01-20. 
 Bullerutredning: Detaljplan Scanområdet Tomelilla, Ramböll 

Malmö 2018-10-18 
 Trafikutredning Scanområdet 2018-10-09 
 Miljöteknisk markundersökning: Slakteriet 11 och 46, Tomelilla 

kommun, VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2015-04-29 
 Kompletterande undersökning: Slakteriet 11, Tomelilla kommun, 

VA-teknik & vattenvård, Brösarp 2016-08-29 
 PM Geoteknik, för detaljplan Scanområdet, Tomelilla, Tyréns 

2014-05-19 
 Ortsrapport Tomelilla, Tomelilla kommun, 2002 
 Dagvattenutredning, Tomelilla kommun, Detaljplan 

Scanområdet, Dämningsverket AB, Granskningshandling 2018-
06-18 

 Naturvärdesinventering, Kv. Slakteriet 11, 46 och Stärkan 1 – 
Scanområdet Tomelilla kommun, Ekologigruppen, slutversion 
2018-09-07 

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

Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Bakgrund 
Slakterikoncernen Scan bedrev verksamhet inom kvarteret Slakteriet 
fram till 1991. Idag är alla byggnader rivna förutom disponentvillan, även 
kallad Scanvillan. Disponentvillan brann dock under planarbetet. 

Baby Invest i Malmö AB, inkom med intresseanmälan om att förvärva 
det s.k. Scanområdet med ambitionen att utveckla Bo Ohlsson till ett 
ännu starkare utflyktsmål och att man ser området som ett framtida 
handelsområde med Bo Ohlsson som en drivande motor. 
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För att kunna utveckla området till handelsområde krävs en ny detaljplan 
för hela området inkluderande gamla slakteriområdet, kallat 
Scanområdet, inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, fd 
Stärkelsefabriken, inom kvarteret Stärkan, samt mellanliggande 
fastigheter som till största del utgörs av spårområde. 

Planuppdrag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-03-16 (§ 52) att ge 
Samhällsbyggnad i uppdrag att pröva förslag till ny detaljplan för 
Scanområdet på fastighetsägarens beskostnad. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-04 (§ 34) att ge Samhällsbyggnad i 
uppdrag att tillsammans med Bo Ohlsson driva frågan vidare enligt den 
inlämnade intresseanmälan. 

Syfte och huvuddrag 
Syftet är att möjliggöra handel och centrumändamål samt pröva en 
mindre del för bostadsändamål inom planområdet och att värdefull 
kulturhistorisk bebyggelse skyddas genom att möjlig gör sina 
användningar med en ny användning. Befintligt dagvattenmagasin inom 
planområdet föreslås bevaras och planläggas som park med fördröjning 
av dagvatten.  

Plandata 

Läge  
Detaljplanen omfattar det gamla slakteriområdet, kallat Scanområdet, 
inom kvarteret Slakteriet och varuhuset, fd Stärkelsefabriken, inom 
kvarteret Stärkan, samt området däremellan som utgör spårområde och 
markreservat för Simrishamnsbanan. 

Området ligger norr om Gladanleden (väg 11) väster om Norregatan och 
villabebyggelse vid Slakterigatan och Eriksgatan. Norr om området ligger 
ett industriområde samt villabebyggelse i form av Norreplanområdet. 
Planområdet sträcker sig i väster fram till Malmövägen (väg 11). Strax 
söder om planområdet ligger Tomelilla station. 

 
Den lila markeringen visar området som detaljplanen avser. 
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Areal 
Planområdet består av fastigheterna Slakteriet 46, Stärkan 1, Tomelilla 
237:76, Tomelilla 237:77, större delen av Slakteriet 11, samt del av 
fastigheterna Slakteriet 53, Tomelilla 237:9, Tomelilla 237:78 och 
Tomelilla 237:84. Fastigheterna omfattar tillsammans ca 7,8 ha. 

 
Fastigheter inom planområdet (större delen av Slakteriet 53 och del av 
Slakteriet 11 ingår inte i planområdet). Illustration: Tengbom. 

Markägoförhållanden 
Slakteriet 11 och Stärkan 1 är privatägda. Trafikverket äger marken för 
spårområdet Tomelilla 237:76, Tomelilla 237:77 och Tomelilla 237:84. 
Kommunen äger också mark inom planområdet, fastigheten Slakteriet 
53, Tomelilla 237:9 och Tomelilla 237:78, samt Slakteriet 46, som idag 
används som dagvattendamm och ägs av det kommunala bolaget 
Tomelilla Industriaktiebolag. Riksintresset för Simrishamnsbanan ligger 
som reserverad mark med en bredd av cirka 80 meter för eventuell 
framtida spårdragning över spårområdet och en bit in på fastigheterna på 
ömse sidor om spårområdet. 

Plansituation 
Gällande detaljplan för Norra Industriområdet, S121 (LM akt: 1270-
P99/17), som vann laga kraft 1999-07-01 omfattar inom planområdet för 
fastigheterna Slakteriet 11, 46 och Slakteriet 53. I den gällande 
detaljplanen är Slakteriet 11 planlagt för industri och småindustri samt 
park med GC-väg och skyddszon för plantering mot bostadsbebyggelse i 
öster. Slakteriet 46 är planlagt som teknisk anläggning för ett 
dagvattenmagasin. Detaljplanen är inte genomförd avseende 
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skyddszonen i östra delen av fastigheten Slakteriet 11 och inte heller 
avseende planlagt parkstråk från Slakterigatan till banområdet i södra 
kanten av Slakteriet 11. Genomförandetiden för detaljplanerna S121 har 
gått ut. 

 
Utsnitt från plankartan för detaljplan för Norra Industriområdet, S121. 

Gällande detaljplan för kv. Stärkan mm, S118 (LM akt: 1270-P98/16), 
som vann laga kraft 1998-11-06 omfattar inom planområdet fastigheten 
Stärkan 1. Detaljplanen anger användning för handel inom fastigheten, 
dock ej livsmedel. I norra delen av fastigheten finns även ett mindre 
område avsatt för transformatorstation. I detaljplanen medges 
byggnadshöjderna 8 meter, 3,5 meter respektive 3 meter inom olika delar 
av fastigheten. Byggrätten begränsas även av prickmark i planen. 
Genomförandetiden för detaljplanen S118 har gått ut. 
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Utsnitt från plankartan för detaljplan för Kv. Stärkan mm, S118. 

Som tillägg till detaljplanen för Kv. Stärkan mm. har upprättats en 
Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm, Ä10 (LM akt: 1270-P127), 
vunnit laga kraft 2016-07-05. Ändringen medger en utökad byggrätt mot 
öster och söder med byggnadshöjd respektive totalhöjd 3 meter, samt en 
högre byggnadshöjd, 8 meter, mot nordväst. En mindre del av 
planområdet har planlagts för handel där även livsmedelshandel tillåts. 
Genomförandetiden går ut 2021-07-05. 

 
Utsnitt från plankartan för Ändring av detaljplan för kv. Stärkan mm (Ä10) 

För en liten del av planområdet gäller även Stadsplan över Tomelilla 
Köping, S1 (LM akt: 11-TOM-10), som vann laga kraft 1933-01-20. 
Området som är ungefärligt inringat i bilden nedan är i stadsplanen 
planlagt som järnvägsändamål samt liten del park och planering. 

 
Utsnitt från plankartan för Stadsplan över Tomelilla köping (S1) 
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Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
I Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 är inom 
planområdet fd slakteriområdet utpekat för att omvandlas till ett nytt 
handelsområde. Därmed är detaljplanen förenlig med översiktsplanen 
2025. Översiktsplanen 2025 vann laga kraft 2019-02-19. 

 
Område 9 utpekat som utbyggnadsområde för handel i Översiktsplan 2025 

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 Tomelilla tätort 
står beskrivet i ”Ortsrapport Tomelilla”. 

 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utpekade i kulturmiljöprogrammet i 
förhållande till planområdet markerat med gul linje. 

I kulturmiljöprogrammet är fem byggnader utpekade som 
kulturhistoriskt värdefulla inom aktuellt planområde. Öster om 
spårområdet är gamla slakteriet och disponentvillan, samt gamla 
lokstallet inom spårområdet markerade i rött, vilket innebär att 
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byggnaderna har rivningsförbud med exteriört skydd enligt 3 kap. 12 § 
plan- och bygglagen. Detta gäller de byggnader som idag har så 
välbevarade detaljer att de inte går att byta ut eller övertäckas. I västra 
delen av planområdet är gamla stärkelsefabriken samt troligen ett 
bostadshus markerade i grönt, vilket innebär generella krav på varsamhet 
för ny bebyggelse samt generella krav på varsamhet för befintlig 
bebyggelse enligt 3 kap. 10 § plan- och bygglagen. 

Det gamla slakteriet som utgör den största byggnaden som inom 
planområdet är markerad i kulturmiljöprogrammet finns inte längre. 
Scanslakteriet lades ned under 1980-taltets slut och efter att lokalerna 
sedan användes för andra verksamheter så revs byggnaderna på 2000-
talet. Slakteriets tillhörande disponentvilla, kallad Scanvillan, inom 
fastigheten Slakteriet 11 finns dock fortfarande kvar. 

Disponentvilla brann 9 juni 2019 under planarbetets gång. Det avses att göra en 
bedömning av byggnaden och dess kulturhistoriska värde. 

  
Scanslakteriet, sett från söder. Foto: arkivbild. 

 
T.v. slakteriet med tillhörande disponentvillan t.h, sett från väst. Foto: vykort. 
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Disponentvillan och Slakterigatan år 1934, sett från väst. Foto: vykort. 

  
Disponentvillan och dess parklika trädgård, sett från öst. Foto: vykort. 

Gamla lokstallet intill spåret inom fastigheten Tomelilla 237:9 finns 
delvis bevarat där två delar av byggnaden är rivna. 

 
Lokstallet i sin ursprungliga utformning, sett från söder. Foto: Arkivbild. 

Byggnaden, troligen bostadshus, som är utpekat som kulturhistoriskt 
värde och markerat med grönt i kulturmiljöprogrammet är rivet. 
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I kulturmiljöprogrammet utpekade byggnaden, troligen bostadshus, i mitten 
av bilden och i bakgrunden gamla stärkelsefabriken med skorsten år 1944, 
sett från nordväst. Foto: Arkivbild. 

Gamla stärkelsefabriken lades ner under 1950-60-talen men används idag 
som varuhuslokal. Endast en del av gamla stärkelsefabriken finns kvar 
vilken dessutom till stor del omges av nyare tillbyggnader för nuvarande 
verksamhet. Gamla stärkelsefabrikens tegelfasad kan dock delvis 
fortfarande skönjas. 

  
Gamla stärkelsefabriken och Bo Ohlssons varuhuslokaler, sett från 
viadukten i sydost. Foto: Marcus Carlevåg 2019-05-21. 

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. 
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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, varav den första är hållbara 
transporter. En del i den utmaningen är att främja en ökad andel 
kollektivt resande. Kollektivtrafikresandet och andelen kollektivtrafik 
ökas genom utveckling av exempelvis restider, komfort, linjenät, 
hållplatser, framkomlighet och bussfiler. Kommunförvaltningen deltar i 
nätverket Simrishamnsbanan.com för att öka möjligheterna för byggande 
av Simrishamnsbanan. 

Enligt åtgärdsprogrammet ska exploatering inte medges i miljöer som är 
utpekade som värdefulla och/eller restaurerbara i dokument fastställda 
av kommunen eller andra myndigheter. Det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet bevaras, används och utvecklas och därefter ska 
uppmärksammade värdefulla miljöer och byggnader skyddas genom 
detaljplan. Disponentvillan samt lokstallet som är av kulturhistoriskt 
värde bevaras och ges ett sammanhang genom planläggningen av gamla 
stärkelsefabriken och slakteriområdet.  
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Förutsättningar  
Pågående markanvändning 

Bebyggelse 
Den västra sidan om järnvägen består bebyggelsen av varuhus med lager 
och parkering. 2017 skedde en mindre utbyggnad av varuhuset inom 
fastigheten Stärkan 1. Varuhusets byggnader är av varierande karaktär då 
det byggts ut i etapper. Den äldsta delen utgörs av den gamla 
stärkelsefabriken med fasad av tegel medan tillbyggnaderna har en 
karaktär av enklare varuhusbyggnader.  

Ett lokstall finns kvar intill spårområdet. Byggnaden har också använts 
till förvaring av dressincyklar.  I kulturmiljöprogrammet som berör 
Tomelilla är denna tegelbyggnad utpekad som kulturhistoriskt värdefull. 

På den östra sidan om järnvägen finns enbart en byggnad kvar från det 
tidigare industriområdet, en disponentvilla av kulturhistoriskt värde, som 
dock brunnit under planarbetet. 

Spårburen trafik 
Inom planområdet inom fastigheterna Tomelilla 237:76, Tomelilla 
237:77, Tomelilla 237:78, Tomelilla 237:84 och Tomelilla 237:9 finns idag 
flera järnvägsspår. Av dessa används idag två spår, spår 1 och 2, upp till 
växel 21 i höjd med det gamla lokstallet. Norr om växel 21 används ett 
spår med 250 meter hinderfri längd för uppställning av tåg. Trafikverket 
avser inleda upphörande av underhåll av övriga spår norr om väg 11 från 
och med december 2019. Efter tre år av upphörande av underhåll 
påbörjas utredning av nedläggning av spår. Verkställande av beslutet kan 
ske vid årsskiftet 2025/2026. Rivning av järnvägsspåren kan därmed 
inledas tidigast januari 2026. 

Natur och rekreation 
Överlag består marken av grusplan och gräs, med rester av 
disponentvillans trädgård i den nordöstra delen. Öster om spåren 
sträcker sig ett grönstråk som förbinder centrala Tomelilla via 
stationsområdet och norr ut via Norra promenaden till Tryde. I 
planområdets södra del mot Gladanleden (väg 11) finns en 
dagvattendamm öster om järnvägen som är avgränsad med ett staket och 
buskage. 

Naturvärden 
En naturvärdesinventering har gjorts för fastigheterna Slakteriet 11, 46 
och 53 samt spårområdet Tomelilla 237:76, Tomelilla 237:77 och 
Tomelilla 237:84 och del av Stärkan 1. Inventeringsområdet utgörs enligt 
naturvärdesinventeringen till större del av en övergiven bangård med 
ruderat grusig mark (Större delen av området utgörs dock av området för 
det rivna före detta slakteriet som i naturvärdesinventeringen omnämns 
som bangård, område 4, bestående av torr ruderatmark). Inom området 
ligger också en äldre övergiven trädgård och en dagvattendamm. 
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Jordmånen är överallt sandig, vilket präglar inte bara banvallen utan alla 
ingående naturmiljöer. 

Vegetationen på den öppna ytan består av gräsmark i olika 
successionsstadier från öppet grus till högvuxen äng med tjock förna. 
Mellanliggande stadier av ettåriga vårblommande örter och 
tidigblommande konkurrenssvag ängsvegetation dominerar emellertid. 
Gamla träd saknas men enstaka självdöda torrträd finns i den övergivna 
parklika trädgården. Trädens ålder i den äldre trädgården bedöms vara 
omkring 50–80 år gamla. 

  
Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet, från 
naturvärdesinventeringen. Illustration: Ekologigruppen. 

Vid inventeringen urskildes två områden med höga naturvärden och åtta 
områden med påtagligt och visst naturvärde. Objekt med den högsta 
klassningen av naturvärde finns inte i området. Områden med höga 
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värden utgörs av de stora öppna grusytorna, medan omgivande marker 
har påtagliga eller endast vissa naturvärden.  

43 naturvårdsarter har identifierats i området. Dessa fördelar sig på elva 
rödlistade arter, fyra skyddade arter och 28 övriga arter som indikerar 
höga biotopkvaliteter för biologisk mångfald. De skyddade arterna är alla 
fladdermöss som identifierats under inventeringen. Dessa arters 
livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och kräver dispens 
från Länsstyrelsen för att få förstöras. Fladdermössen är knutna till 
trädmiljöerna runt det övergivna huset samt dammen i söder. De öppna 
ytorna utnyttjas inte av fladdermössen.  

Konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen skulle vara negativa för 
biologisk mångfald på lokal nivå, och i någon mån även regional nivå. 
Eftersom de flesta värdena är knutna till lättskapade, störda, sandiga 
miljöer så finns mycket goda förutsättningar att kompensera för 
förlusterna genom att i god tid skapa nya likvärdiga habitat inom 
kommunen (och helst i områdets närhet). 

Kulturmiljö 

Skyddad bebyggelse 
I kvarteret Stärkan är delar av fasaden från den gamla stärkelsefabriken 
fortfarande synlig efter de tillbyggnader som nuvarande verksamhet har 
uppfört. Kommunen har bedömt att det är acceptabelt att göra avsteg 
från åtgärdsprogrammet med motiveringen att tillbyggnader redan har 
uppförts och byggnation enligt detaljplanen inte påtagligt skadar intresset 
för kulturmiljövården. 

  
Västra delen av gamla stärkelsefabriken och Bo Ohlssons varuhuslokaler, 
sett söder. Foto: Marcus Carlevåg 2019-05-21. 

I slakteriområdet är disponentvillan, även kallad Scanvillan, som var en 
del av ett gammalt slakteri, klassad som bebyggelse av kulturhistoriskt 
värde och dess arkitektur bör därför huvudsakligen bevaras. Disponentvilla 
brann 9 juni 2019 under planarbetets gång. Det avses att göra en bedömning av 
byggnaden och dess kulturhistoriska värde. 

Intill spåren ligger ett gammalt lokstall klassat som bebyggelse av 
kulturhistoriskt värde och dess tegelfasad bör därför bevaras.  
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Disponentvillan av kulturhistoriskt värde. Foto: Tengbom 

 
Disponentvillan brann 9 juni 2019. Foto: Marcus Carlevåg 2019-06-10. 

  
Gamla lokstallet, sett från sydväst. Foto: Marcus Carlevåg 2018-09-10. 
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Fornlämningar 
Inom planområdet och fastigheten Stärkan 1 finns en utpekad 
fornlämning av en boplats (RAÄ-nr: Tryde 77:1). Fornlämningen Tryde 
77:1 beskrivs som en mycket ungefärlig fyndplats för talrika flintredskap, 
däribland yxor. I ett brev från 1912 går det att utläsa att man funnit ett 
flertal flintredskap på en yta av 1-2 tunnland i sandig åker. Platsen ej 
lokaliserad 1996. Tidigare införd i egen bok över Tomelilla köping, nr 10. 

Kommunen bedömer att fornlämningen inte påverkas av detaljplanen. 

Skulle andra fornlämningar påträffas i samband med markarbeten i 
området ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas i 
enlighet med 2 kap 10 § i lagen om kulturminnen. 

 
Fornlämningar inom och i planområdets närområde. Illustration: Tengbom 

Riksintressen 

Simrishamnsbanan 
I början av 2000-talet väcktes frågan om en återuppbyggnad av 
Simrishamnsbanan – en direkt järnvägsförbindelse mellan Malmö och 
Simrishamn med sju stationer och en sammanlagd restid på under 
timmen. Återupptagen trafik på hela Simrishamnsbanan skulle bättre 
knyta samman östra Skåne med den expansiva Öresundsregionen. I 
Trafikverkets Nationella Transportplan 2014–2025 saknas dock 
finansiering för fortsatt arbete med järnvägsplanen och byggnation av 
Simrishamnsbanan. Detta innebar att planeringen avbröts 2014. 

En järnvägsutredning är genomförd och Trafikverket har tagit beslut om 
ett lokaliseringsalternativ för framtida spårdragning mellan Malmö och 
Tomelilla. I Trafikverkets beslut för järnvägsplanen för 
Simrishamnsbanan finns riksintresse för framtida järnväg utpekat (se bild 
nedan). I Tomelilla kommuns Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 
finns ställningstaganden för kommunikation och infrastruktur. Ett av 
ställningstagandena är att kommunen ska fortsätta verka för att 
Simrishamnsbanan ska komma till stånd. Riksintresset ska skyddas mot 
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åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av 
anläggningen. 

 
Riksintresse för järnväg i förhållande till planområdet. 
Illustration: Tengbom. Källa: WebbGIS. 

Riksväg 11 
Planområdet angränsar till riksintressen av vägnät för riksväg 11. Riksväg 
11 är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen 
förbinder Österlen med Malmö/Lund. 

Vattenskyddsområde 
Vattenskyddsområde för vattentäkt finns nordväst om planområdet.  
Eftersom vattenskyddsområdet inte ligger inom planområdet kan det 
finnas möjlighet att infiltrera dagvatten enligt LOD-principen (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) så länge det inte finns någon risk att 
infiltrationen drar med sig eventuella föroreningar in i 
grundvattenförekomsten. 
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Vattenskyddsområde i blått, NVR-ID 2012239 (VISS 2018) och 
grundvattenförekomst i lila samt det ungefärliga planområdet (svart gräns).  

Stads- och landskapsbild 
Tomelillas stadsbild präglas av en jämn bebyggelseskala. Från 
planområdet finns endast kortare siktvyer, förutom genom viadukten där 
man kan se tågstationen och vidare ner mot centrum. Landskapsbilden 
för planområdet är relativt plan och öppen mark med viss grönska i den 
södra och den nordöstra delen.  

 
Befintlig stadsbild – vy från Gladanleden mot nordväst och Stärkan 1. Foto: 
Tengbom. 

 
Befintlig landskapsbild – vy från Slakteriet 53 mot norr och disponentvillan 
med gammal trädgård och intilliggande bostäder. Foto: Tengbom. 
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Siktlinje från slakteriområdet mot tågstationen och centrum. Foto: Tengbom. 

Samhällsservice och kommersiell service 
I västra delen av planområdet ligger varuhuset Bo Ohlsson och söder om 
planområdet ligger matvarubutikerna Lidl och Ica. Viadukten utgör en 
visuell barriär mellan planområdet och de centrala delarna av Tomelilla 
centralort. Det är dock möjligt att promenera eller cykla under viadukten 
mot centrum och stationen. Några avstånd till annan service är: 

 30 meter till närmsta vårdcentral 
 800 meter till torget i Tomelilla 
 900 meter till närmsta apotek 
 800 meter till närmsta förskola  
 900 meter till närmsta grundskola 
 1,2 km till närmsta högstadieskola 

Gator och trafik 

Gatunät 
Det finns inget befintligt gatunät inom planområdet. Slakterigatan har 
stängts av i höjd med disponentvillan och området är därifrån tillgängligt 
till fots. Det går även att ta sig till området via Norra promenaden som 
sträcker sig längs med spårområdets östra del, under viadukten, genom 
planområdet och sedan sträcker sig vidare via Södra promenaden till 
Tryde kyrkby.  

Biltrafik 
I dagsläget finns ett varuhus i sydvästra delen av planområdet utmed 
Malmövägen (väg 11) i väster och Gladanleden (väg 11) i söder. 
Gladanleden (väg 11) trafikeras av 8300 fordon/dygn. Andelen tung 
trafik är 10 %. Malmövägen (väg 11) trafikeras av 6950 fordon/dygn. 
Andelen tung trafik är 10 %. Befintlig infart till varuhusets parkering från 
Malmövägen trafikeras av 1650 fordon/dygn och ingen tung trafik.   



 Dnr: Ks 2012/243 
 Samrådshandling 
 2019-06-18 

 

21 
 

 
Befintlig trafiksituation. Illustration: Tengbom. 

Befintlig infart till varuhusets besöksparking på kvarteret Stärkan är 
belägen vid Malmövägen (väg 11) och utfarten ansluter till 
Skräddaregatan, som sedan ansluter till Malmövägen (väg 11), se bild. 
Antal fordon vid utfarten via Skräddaregatan är 1650 fordon/dygn.  

Till kvarteret Slakteriet finns idag möjlig in- och utfart till planområdet 
via Hannelundsgatan från industriområdet. I dagsläget är det ingen eller 
lite trafik på fastigheten eftersom den enda kvarstående byggnaden, 
disponentvillan, inte används. Dessutom är Slakterigatan avstängd vid 
planområdesgränsen vid villabebyggelsen. 
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In-och utfart till varuhuset i dagsläget. Illustration: Tengbom. 

 
Trafiksituation i dagsläget öster om järnvägen. Illustration: Tengbom. 
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Gång- och cykeltrafik 
Trottoar för gångtrafik och cykelfält för cykeltrafik till varuhuset finns 
längs med Gladanleden (väg 11). En befintlig gång- och cykelväg, kallad 
Norra promenaden, längs järnvägen kopplar Tomelillas centrum och 
tågstation med Tryde, en kyrkby norr om Tomelilla. 

 
Norra promenaden inom planområdet, sett från söder. Foto: Marcus 
Carlevåg 2019-06-10. 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger cirka 300 meter från Tomelilla station (gångvägen) 
där det finns tillgång till både tåg, regionbussar och Skåneexpressen.  

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 rörelsehindrade rekommenderas ordnas inom 25 meters 
gångavstånd från entréer. 

Varumottagning 
Varumottagningen till fastigheten Stärkan 1 är belägen på den norra 
sidan av varuhuset mot Skräddaregatan. Infart för varutransporter sker 
via Malmövägen (Väg 11) och utfart via Skräddaregatan. Vid 
varumottagningen finns det bara plats för två större lastbilar och två 
skåpbilar.  

Geotekniska förhållanden 

Rekommendationer för grundläggning och markarbeten 
Tyréns AB har gjort en geoteknisk undersökning under januari-april 
2014. Vid undersökningen konstaterades att de översta jordlagren till 
stora delar utgörs av fyllning. Fyllningen består av sandig mulljord, sand, 
sandmorän, tegel, glas och betongkross. Fyllnadsmäktigheten varierar 
mellan 0,3 och 4,0 m. Vid några punkter är de placerade på asfalterad yta 
varför ytjorden utgörs av asfalt. Mullhaltig (organisk jord) har påträffats 
ned till 0,3–0,4 m under markytan, med undantag för en punkt där den är 
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0,8 m mäktig (mullhaltig lermorän). Under fyllning följer naturligt lagrad 
sand eller sandmorän till 4 m djup, motsvarande provtaget djup i 
samtliga punkter med undantag för 15T09 där silt påträffats mellan 3,2–4 
m djup. 

Hydrologiska förhållanden 

Grundvatten 
Enligt geoteknisk undersökning, utförd av Tyréns 2014-05-19, låg 
grundvattennivån mellan ca 3,5–4,2 m under markytan i januari-april 
2014. Grundvattennivåerna kan dock vara högre eller lägre under andra 
delar av året beroende på nederbörd. Nivån på grundvattennivån är 
oftast som högst under perioden februari till april. 

Miljöteknisk markundersökning från 2015 visar att grundvattenflödets 
riktning främst är i riktning syd-sydväst. I anslutning till området finns en 
stor grundvattenförekomst med benämningen Tryde-Trydeeke. En del 
av grundvattenförekomsten (benämning SE615990-137918) vidrör 
planområdets nordvästra del, se bild nedan. 

 
Grundvattenförekomst Tryde-Trydeeke (lila markering). Illustration: Tengbom 

Dagvatten 
Området avvattnas idag via en D600-ledning mot dagvattendammen i 
planområdet sydvästra del. D600-ledningen går förbi dagvattendammen 
och leds därefter söderut under Gladanleden (väg 11) och vidare sydöst 
längs med Byskillnadsgatan innan den mynnar ut i Välabäcken.  

I den sydvästra delen av planområdet finns en dagvattendamm som 
byggdes i mitten av 1990-talet. Dammen byggdes efter ett antal 
översvämningar som uppkom på grund av stora dagvattenflöden som 
genererades i det närliggande industriområdet. 
Översvämningsproblemen är som värst längs med Byskillnadsgatan mot 
Välabäcken och översvämningar uppträder även efter dammens 
tillkomst.  

Det är i dagsläget okänt exakt hur stor area som avvattnas till 
dagvattendammen. Total reglervolym i dammen är 2600 m3. Uppskattad 
areal som avvattnas till dammen är sannolikt större än 20 ha och 
omfattar således en större area än planområdet. Eftersom 
dagvattendammen är dimensionerad utifrån områdets befintliga 
markanvändning från mitten av 1990-talet och eftersom 
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dimensioneringsförutsättningarna för dammen inte är kända är det av 
stor vikt att inte riskera att leda dit flöden som är större än för nuvarande 
situation. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning utfördes av ingenjörsbyrån VA-
teknik & Vattenvård inom fastigheterna Slakteriet 11 och 46 (nu även 
Slakteriet 53), daterad 2015-04-29. Den miljötekniska undersökningen 
påvisar föroreningar i marken och Slakteriet 11 och 46 bedöms därför 
inte vara lämplig för ändrad markanvändning för centrumändamål och 
park utan att åtgärder vidtas. För att avgränsa funna föroreningar 
genomfördes en kompletterande markundersökning av ingenjörsbyrån 
VA-teknik & Vattenvård inom fastigheten Slakteriet 11, daterad 2016-08-
29. 

 
Redovisning av undersökningspunkter i markmiljöundersökningen. 
Illustration: VA-teknik & Vattenvård och Tengbom. 

Markanvändningen styr de aktiviteter som kan förekomma och därmed 
vilka grupper som kan exponeras och i vilken omfattning detta kan ske. 
Inom centrum- och handelsområdet samt på parkeringen vistas 
människor tillfälligt och detta område bör därför uppnå gränsvärdet för 
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mindre känslig markanvändning. Parkområdena, GC-väg och bilväg samt 
området vid disponentvillan, vilken även planläggs för bostadsändamål 
utöver centrum och handel, bör uppnå gränsvärdet för känslig 
markanvändning.  

Det har framkommit att det finns flera förorenade punkter med behov 
av ytlig sanering, punkterna P12, P13 och P24, samt ett mer djupliggande 
saneringsbehov på runt 3–4 meters djup i punkterna P11, P16 och P25. 
För att bedöma åtgärdsbehovet i dessa punkter bör en fördjupad 
miljöundersökning utföras där de påträffade föroreningarna så långt som 
möjligt avgränsas. 

I mark rörde det sig bland annat förorening av PAH, alifater samt tetra- 
och pentaklorbensen. I grundvattnet påträffades dikloreten i en av 
testpunkterna. Oljeföroreningar som alifater, aromater och PAH-
föroreningar har även påträffats i förhöjda halter i en annan av 
testpunkterna.  

När det gäller föroreningssituationen i grundvattnet kan det konstateras 
att det påträffades föroreningar i förhöjd halt i punkter O1 och O16. 
Föroreningsinnehållet skiljer sig dock åt. För att kunna fastställa källan 
till de påträffade föroreningarna rekommenderades en fördjupad 
undersökning utföras där grundvattenytan mäts under en längre 
tidsperiod så att grundvattnets strömningsriktning kan fastställas. 
Behovet av platsspecifika riktvärden för de påträffade föroreningar som 
saknar jämförvärde bör ses över. 

I grundvattnet i punkter O16 har även ett bekämpningsmedel, 
prometryn, påträffats i förhöjd halt. Det har, enligt muntlig uppgift, inte 
använts några bekämpningsmedel på området. Då ämnet verkar vara 
relativt ovanligt kan det vara lämpligt att, genom ett omprov, verifiera 
förekomsten av förhöjd halt av prometryn i grundvattnet i punkter O16 
innan åtgärder vidtas. 

Radon 
Den geotekniska undersökningen, Tyréns 2014-05-19, visade att 
markradonhalten är uppmätt till mellan 2,1 och 18,4 kBq/m3. Detta 
innebär att marken klassas som normalriskmark (10-50 kBq/m3).  

Buller 
Enligt bullerutredning, 2018-10-18 Ramböll, ger den nuvarande 
trafikbullerpåverkan en ekvivalent ljudnivå på 51-56 dBA vid bostäderna 
närmast väg 11 och en ekvivalent ljudnivå på 41-50 dBA vid bostäderna 
längre norr om Eriksgatan. 

Farligt gods 
I Tomelilla kommun är riksväg 11 och 19 rekommenderade vägar för 
transporter med farligt gods, dock inte på del av väg 11, sträckan mellan 
Svamparondellen (väg 11/väg 19) via korsningen 
Malmövägen/Västerleden-Gladanleden och via Gladanleden fram till väg 
1566. Transporter med farligt gods hänvisas istället till väg 1561 (vägen 
mellan Gladanleden och Everöd). 
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Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen, granskningshandling 2018-06-21, utförd av 
Dämningsverket, visar en mycket enkel hydraulisk modell av området 
visar riktning på vattenflöden vid ett stort skyfall. Den visar att en del av 
ytliga flöden leds norrut och en del söderut. 

 
Förenklad och icke kalibrerad hydraulisk modell uppbyggd i HEC-RAS som 
visar ytlig avrinning. Illustration: Dämningsverket AB. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Fastigheterna ligger inom kommunalt verksamhetsområdet för VA och 
är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  

El 
Fastigheterna inom planområdet är anslutna till elnätet som ligger inom 
E.ON:s kraftverksamhetsområde för eldistribution. Information om en 
förstärkning av elnätet kan bli aktuell om effektuttaget ökas inom 
området. Eventuell flytt av ledningar eller kablar bekostas av den som 
begär det. Om någon ledning skadas betalar den som orsakat skadan. 

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

 
Illustrationsplan etapp 1, planförslaget. Illustration: Tengbom. 

Bebyggelse 
Planen innefattar följande bebyggelse: 

Varuhus och nya byggnader för handel och centrumändamål 
Planförslaget möjliggör en utbyggnad av befintligt varuhus. Varuhuset är 
i huvudsak byggt i en våning med en andra våning för personalutrymmen 
i vissa delar och tillbyggnaden bör följa samma princip. I det fall 
Simrishamnsbanan blir aktuell i framtiden finns behov av en planskild 
korsning i form av en gångbro över järnvägen. Med en entrébyggnad 
öster om spårområdet kan besökarna ta sig från parkeringen och in i 
varuhuset på ett skyddat sätt. Det innebär att vid entrén kan en del av 
varuhuset uppföras i två våningar. Bo Ohlssons logotyp är vit och röd, 
vilket speglas i den befintliga fasaden som idag är vit med röda detaljer. 
Planförslaget möjliggör en ny byggnad som kan stärka områdets prägel 
som handelsområde och på ett effektivt sätt samnyttja den planerade 
parkeringen. Arkitekturen bör ta hänsyn till den närliggande 
disponentvillan och lokstallet där utformning och materialval bör 
harmonisera med den befintliga bebyggelsen.  

Det befintliga varuhuset är cirka 10 000 kvm och planen möjliggör en 
utökning på cirka ca 17 500 kvm, varav cirka 12 000 kvm på den västra 
sidan av järnvägen. I den första etappen är en utbyggnad på totalt cirka 
13 500 kvm möjlig. Se vidare beskrivning av de två etapperna på följande 
sidor. Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad öster om järnvägen 
föreslås få en totalhöjd på maximalt 10,0 meter.  

Inom parkeringsytan finns möjlighet att uppföra skärmtak för 
kundvagnar.  
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Gamla lokstallet 
Gamla lokstallet är en tegelbyggnad på cirka 100 kvm som finns kvar 
intill spårområdet. Byggnaden har ursprungligen varit lokstall, men på 
senare tid använts till förvaring av dressincyklar. Idag fyller byggnaden 
ingen funktion och är i behov av en kontext eftersom 
Kulturmiljöprogrammet som berör Tomelilla utpekar denna 
tegelbyggnad av kulturhistoriskt värde. Med den nya planen möjliggörs 
att byggnaden används och underhålls. Den planläggs för handel och 
centrumändamål. 

Disponentvillan 
Byggnaden var en del av det gamla slakteriet som tidigare fanns i 
området. Den bör bevaras och få en ny funktion. Byggnaden är cirka 300 
kvm i bottenplan. För utveckling av verksamheten möjliggörs en 
byggrätt på 300 kvm med en byggnadshöjd på 4,5 meter. Villan planläggs 
för handel, centrum- och bostadsändamål. 
Disponentvilla brann 9 juni 2019 under planarbetets gång när samrådshandlingarna 
redan var framtagna. Det avses att göra en bedömning av byggnaden och dess 
kulturhistoriska värde, samt att därefter se över planbestämmelserna gällande 
byggnaden. 

Service 

Kommersiell service 
Ny och befintlig bebyggelse föreslås planläggas med centrumändamål. 
Centrumändmål möjliggör en bred användning i form av butiker, 
restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, 
apotek, hantverk och annan service. I användningen ingår även 
byggnader för religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, 
vuxenutbildning och lättare former av vård och hälsovård som 
vårdcentral, fot- eller hudvård. Centrumändamål omfattar även hotell 
och vandrarhem. Detta har inte bedömts lämpligt i läget i anslutning till 
industrimarken i norr. Därför föreslås detta regleras bort för ny 
bebyggelse norr om villan. Inom kvarteret Stärkan tillåts inte heller hotell 
eller vandrarhem. För disponentvillan föreslås centrumändamål och där 
tillåts även vandrarhem och hotell. 

Tillbyggnader till varuhuset och ny byggrätt norr om disponentvillan 
föreslås även planläggas med ändamålet handel. Planförslaget möjliggör 
en utökning av varuhusets verksamhet samt annan kommersiell 
bebyggelse i området. Varuhuset har ett brett utbud av varor allt från 
kläder, leksaker, heminredning, husgeråd, kem, trädgårdsmöbler med 
mera.  

I den nya bebyggelsen norr om disponentvillan planeras för lekland 
alternativt byggvaruhus. 
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Grönstruktur 

Park- och vattenområden, rekreation och lek 
I planområdets sydöstra del finns en dagvattendamm. Dammens 
omgivning föreslås anordnas som parkmiljö. I närheten till parken 
föreslås en lekplats. I samband med genomförande av etapp 2, om en ny 
infart till parkering via väg 11 anläggs, föreslås plantering av en trädrad 
runt lekplatsen för att skapa en skyddad miljö från biltrafiken. 

Norra promenaden är ett stråk som sträcker sig från stationsområdet och 
norr ut till Tryde längs med spårområdets östra del, den utformas för 
cykel och gång. Runt disponentvillans trädgård i den nordöstra delen, 
behålls vuxna träd som är rester från disponentvillans trädgård så mycket 
som möjligt för att rama in bebyggelsen. 

Gator och trafik, etapp 1 

 
Planförslag trafikarta, etapp 1. Illustration: Tengbom. 

Bil-, cykel- och gångtrafik 
En trafikutredning har utförts av Ramböll, 2018-10-09, fram för att 
studera utformningen av förslaget och konsekvenser på omgivande 
gatunät. En expansion av varuhuset fullt utbyggt i enlighet med etapp 2 
leder beräkningsmässigt till viss överbelastning i tillfarten på väg 1561, 
givet nuvarande utformning och nuvarande skyltad hastighet 80 km/tim. 
Genom att begränsa expansionen i etapp 1 med ca 15 %, till totalt 23 
500 kvm inklusive befintliga byggnader, klarar utfarten från 
Hannelundsgatan via väg 1561 gränsen för god framkomlighet. 
Bedömningen är att det totala besöksantalet kommer dubbleras och att 
cirka 60 % av besökarna kommer att välja Hannelundsgatan. Detta 
innebär att belastningen vid infarten via Malmövägen beräknas öka från 
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1650 fordon/dygn till 2000 fordon/dygn och att cirka 4600 fordon/dygn 
kommer trafikera Hannelundsgatan. 

 
Trafikutredning, 2018-10-09 Ramböll. Illustration: Ramböll. 

Planförslaget utgår från att befintlig infart via varuhusets parkering, 
Stärkan 1, behålls. Parkering nås via Malmövägen genom att köra över 
spårområdet i höjd med det gamla lokstallet. Kompletterande infart 
möjliggörs även via Hannelundsgatan. Godstrafik möjliggörs med in- 
och utfart från Hannelundsgatan genom att korsa spåren i den norra 
delen av planområdet. Norr om godsöverfarten behålls ett 250 meter 
långt spår för uppställning av tåg utan att blockera passager mellan den 
östra och västra delen av handelsområdet. In- och utfarten för gods 
föreslås utformas tydligt avskild från omgivande parkering. Lasttrafiken 
bör hastighetssäkras där GC-väg korsas. 

I planförslaget föreslås en samlad parkeringsyta öster om spårområdet 
för samnyttjande av parkering mellan verksamheter i väster och öster 
med 532 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna föreslås utformas med 
betongarmerat gräs för att minska andelen hårdgjorda ytor. Föreslagna 
parkeringsplatser upptar cirka 6600 kvm av den öppna ytan inom 
parkeringen, vilket motsvarar cirka 30 %. Det är inte lämpligt med 
hänsyn till framkomlighet att gångytor anläggs med betongarmerat gräs. 
En yta reserverad för parkeringsplatser planläggs vid planområdets norra 
gräns och extra parkeringsplatser kan byggas i detta läge vid framtida 
behov. Ytan på cirka 3000 kvm motsvarar ytterligare cirka 100 
parkeringsplatser som reserveras i norra delen av planområdet. 
Reservparkeringsytan anläggs som en grusyta som kompensation för att 
ytor längre söderut inom planområdet hårdgörs. 

Ett nytt cykelnät skapas genom att koppla samman de befintliga stråken 
mot centrum, Tryde och till villaområdet i öster via Slakterigatan. 

Passagen för gående över spåren mellan parkeringen och entrén till 
handelslokalen behöver ges en trafiksäker utformning i enlighet med 
Trafikverkets riktlinjer. Passagen ska utformas med en gångfålla och som 
en regelrätt plankorsning över spår. Utformningen ska ske i samråd med 
Trafikverket. 
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Vidare trafikutredning 
Utförd trafikutredning har inte tagit hänsyn till att personbilstrafiken kan 
komma att trafikera Norregatan och Sälshögsvägen mellan 
Hannelundsgatan och Gladanleden. Idag finns förbud mot tung trafik 
mellan Norregatan och Sälshögsvägen. Kommunen avser att utföra en 
utredning av denna trafiksituation och konsekvensen av den ökade 
trafiken. Förslagsvis kan det bli aktuellt att stänga även för 
personbilstrafik mellan Norregatan och Sälshögsvägen. 

 
Norregatan och Sälshögsvägen som utgör koppling mellan Gladanleden 
(väg 11) och Hannelundsgatan. Sett från Norregatan i söder. 
Foto: Marcus Carlevåg 2019-06-10. 

Gator och trafik, etapp 2 

 
Planförslag trafikarta etapp 2. Illustration: Tengbom. 

På sikt i etapp 2 om Gladanledens viadukt rivs kan en ny infart till 
parkering etableras öster om spårområdet. Den befintliga infarten via 
Malmövägen som idag ligger mycket nära en vägkorsning kan då stängas. 
Om denna nya infart till parkering anordnas från väg 11, så kan 
ytterligare expansion av varuhuset prövas.   
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En rivning av viadukten förutsätter en vägplan, vilken Trafikverket avser 
starta 2022.  

Om Simrishamnsbanan blir aktuellt i framtiden kan en gångbro anordnas 
över spårområdet för att möjliggöra en planskild passage mellan 
parkering och varuhuset. 

 
Planförslag trafikarta etapp 2. Illustration: Tengbom. 

Etapp 2 utgår från förutsättningen att befintlig viadukt rivs och en ny 
hållplats för superbuss placeras strax väster om spårområdet, i enlighet 
med alternativ B i ÅVS, 2017-06-21. Hållplatsläget kommer däremot inte 
gå att använda i fall Simrishamnbanan kommer till i framtiden. I detta fall 
behöver en ny placering av hållplatsen studeras. 

En ny in- och utfart planeras i anslutningen till väg 11. Via den nås 
varuhusets parkering, disponentvillan och andra verksamheter inom 
planområdet. Superbussen går i ett eget bussfält förbi anslutningen till 
väg 11 och för att öka framkomligheten rekommenderar 
trafikutredningen ett separat vänstersvängfält för de som ska in till 
parkeringen. Enligt trafikutredningens prognos kommer trafik till 
parkeringen att stiga inom en 10-årsperiod och behovet av en ny in- och 
utfart kan lösas via Hannelundsgatan i norra delen av planområdet.  

I planförslaget föreslås en samlad parkeringsyta öster om spårområdet 
för samnyttjande av parkering mellan verksamheter i väster och öster 
med ca 545 parkeringsplatser. En yta reserverad för parkeringsplatser 
planläggs vid fastighets norra gräns och extra parkeringsplatser kan 
byggas i detta läge vid framtida behov. Ytan motsvarar ytterligare cirka 
100 parkeringsplatser. 

Prognosår 2035 beräknas trafikmängderna öka på Gladanleden (väg 11) 
till 12 300 fordon/dygn och den nya föreslagna in- och utfarten från väg 
11 till kvarteret Slakteriet bedöms få en trafikmängd på 6 600 
fordon/dygn. 
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Teknisk försörjning 

El, värme, vatten- och avlopp, elektroniska kommunikationer 
Fastigheterna kan anslutas till befintliga nät. En byggrätt för en ny 
nätstation den östra delen av planområdet föreslås och en ny byggrätt i 
den västra delen vid befintlig nätstation vid Skräddaregatan. 

Geotekniska frågor 

Grundläggning 
Tyréns AB har gjort en geoteknisk undersökning under januari-april 
2015. Grundläggningsförhållandena är generellt goda inom området men 
rekommendationen är att all jord med innehåll av mulljord ska grävas 
bort innan grundläggning. Inom delar av området har sanden en något 
sämre friktionsvinkel. För att uppnå högre hållfasthets- och 
deformationsparametrar rekommenderas att området ytpackas innan 
grundläggning. Ur geoteknisk synvinkel kan man grundlägga på 
fyllningen såvida den inte innehåller organisk jord, den har även 
utvärderats i härledda värden i MUR, daterad 2015-05-18. Man måste 
dock utföra mer detaljerade undersökningar då byggnaders utformning 
och läge är kända, speciellt med tanke på att det inte är naturligt lagrad 
jord, varför dess innehåll kan variera mellan punkterna. 

Dagvattenhantering 
En dagvattenutredning tas fram av Dämningsverket AB. 
Dagvattenutredningen utgörs i nuläget av granskningshandling 2018-06-
21, men skall kompletteras och slutföras till granskningsskedet. 

Enligt dagvattenutredningen, granskningshandling 2018-06-21, är målet 
med dagvattenhanteringen är att minst fördröja dagvattnet till dagens 
nivå. Med en kombination av fördröjningsmagasin och makadamdiken 
blir sannolikt flödet marginellt mindre än i dagsläget, vilket ytterligare 
bidrar till att minska risken för översvämningar längre nedströms i 
systemet. 

Figuren nedan visar vilka ytor som är anslutna till respektive 
fördröjningsmagasin. Fördröjningsberäkningar har utförts för 
fördröjningsmagasin samt makadamdiken. Totalt behövs ca 260 m3 
fördröjning i området för att fördröja det framtida dagvattnet till dagens 
nivå. 

Befintlig damm föreslås modifieras för att bättre kunna rena dagvattnet 
än i dagsläget. Föroreningsberäkningar inklusive den föreslagna 
dagvattenhanteringen visar att dagvattenkvalitén blir bättre än i dagsläget. 

I samråd mellan dagvattenutredaren och Tomelilla kommun kommer 
alternativ med ytterligare en damm i parken utredas vilket alternativt 
skulle kunna ersätta makadamdiken och underjordiska magasin.  
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Förslag till dagvattenhantering ur dagvattenutredning, granskningshandling 
2018-06-18. Figuren visar numrerade magasin. Röda linjer visar placering 
av makadamdiken. Illustration: Dämningsverket AB. 

Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 
VA-teknik & vattenvård utförde en miljöteknisk markundersökning för 
fastigheterna Slaketeriet 11 och 46, 2015-04-29, och en kompletterande 
undersökning för fastigheten Slakteriet 11, 2016-06-18. Slutsatsen var att 
åtgärder behöver vidtas för att fastigheterna Slakteriet 11 och 46 ska 
kunna bedömas vara lämpliga för ändrad markanvändning. 

Radon 
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på 
normalriskmark uppföras radonskyddande, vilket innebär att särskilda 
krav ställs på byggnadens täthet mot in-läckage av jordluft. Bottenplattor 
utförs så styva att inte genomgående sprickor uppstår. Alla 
genomföringar (t.ex. rör), skarvar (t.ex. i gjutskarvar), övergångar mellan 
grundkonstruktion och vägg, m.m. tätas. Tätning kan ske med ingjutna 
flänsförsedda rör, fogband, elastisk fogmassa eller motsvarande.  

Översvämningsrisk 
I dagvattenutredningen redovisas goda förutsättningar att leda undan 
extremflöden från området utan att skador sker på ny eller befintlig 
bebyggelse. Dagvatten kommer att kunna flöda ytledes västerut precis 
som i dagsläget. Lastytan öster om ny bebyggelse i den östra delen av 
planområdet behöver dock höjdsättas med lutning norrut så att det inte 
finns risk för ansamling av vatten intill fasaden. Se bild nedan för förslag 
på ytliga avrinningsvägar. 
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Förslagna ytliga rinnvägar ur dagvattenutredning, granskningshandling 
2018-06-18. Illustration: Dämningsverket AB 

Buller 
En bullerutredning, Detaljplan Scanområdet Tomelilla, Ramböll 2018-
10-18, har tagits fram. Utredningen beskriver gällande riktvärden för 
trafikbuller och industribuller, samt utreder påverkan på befintlig och by 
bebyggelse. 

Vägtrafikbuller 
Bullernivåer vid befintliga bostäder som påverkas av ny infrastruktur 
utvärderas mot riktvärden enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 
Infrastrukturproposition 1996/97:53 

 Bostads fasad 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Leq24h) 

Bostads uteplats 
(Lmax) 

Buller från väg 55 dBA 55 dBA 70 dBA1 
1 Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl- 06 – 22). 

För disponentvillan gäller, då det är en befintlig byggnad som får ändrad 
användning, trafikbullerförordningens riktvärden med tillämpning enligt 
4 § andra stycket om byggnader som ändrar användning: 

Utomhus vid fasad - 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå*  

Utomhus vid uteplats - 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå   

Utomhus vid uteplats i anslutning till bostad - 70 dB(A) maximal 
ljudnivå**  
 *om 60 dB(A) ändå överskrids bör minst ett av alla bostadsrum i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under nattetid 
22.00-06.00. 
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** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB 
och max 5 ggr/timme under dagtid 06.00-22.00. 

Slutsats 

Vägtrafikbuller vid bostadshusen vid Cirkelgatan och Skräddaregatan 
utmed järnvägen har beräknats till ca 45 dB(A) ekvivalentnivå efter att 
den nya in- och utfarten via Hannelundsgatan tagits i bruk. Detta är 
beräknat på att en lagerbyggnad eller en avskärmande vägg vid lastzonen 
uppförs. Om lastzonen utformas som en öppen yta mot bostäderna kan 
nivåerna bli cirka 50 dB(A) ekvivalent nivå och nära 70 dB(A) maximal 
ljudnivå. Riktvärdena för vägtrafikbuller vid befintliga bostäder innehålls 
oavsett om lastzonen uppförs med skärmande väggar eller inte. Men en 
tät byggnadskropp ger en bättre ljudmiljö vid bostäderna.  

Vid disponentvillan beräknas påverkan av trafikbuller till 53 dB(A) 
ekvivalent nivå mot parkeringsytan. Mot baksidan och trädgården i öster 
är nivåerna under 50 dB(A) och en bullerskyddad uteplats kan anläggas 
där. Riktvärdet för vägtrafikbuller innehålls därmed för disponentvillan. 

Trafikökningen på närliggande vägar föranlett av utbyggnaden inom 
planområdet bedöms bli mindre än 10 % räknat på trafiksituationen år 
2040. Detta innebär att ekvivalenta ljudnivåer ökar med mindre än 0,5 
dB(A). Denna ökning är att betraktas som liten.  

På Hannelundsgatan kommer trafiken öka betydligt mer, men då den går 
genom ett industriområde berörs inga bostäder eller annan verksamhet 
som är känslig för vägtrafikbuller.   

Industribuller 
Verksamhetsbuller vid befintliga bostäder regleras i Naturverkets 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538. I 
verksamhetsbuller ingår bland annat buller från lastning och lossning 
samt buller från installationer i byggnader, som exempelvis 
ventilationsfläktar eller kylaggregat. 
Riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller vid befintlig 
bebyggelse, enligt Naturvårdsverket, rapport 6538. 

 Leq, dag 
(06-18) 

Leq, kväll (18-22) 
samt lör-, sön- och 

heldag (06-18) 
Leq,natt 
(22-06) 

Verksamhetsbuller 50 dBA 45 dBA 40 dBA 
 

Industribuller har inte beräknats då beräkningsgrundande moment inte 
föreligger. Det är dock viktigt att de två planerade lastzonerna inom 
planområdet utformas med tanke på riktvärden för industribuller. Då de 
båda lastzonerna ligger nära befintliga bostäder bedöms avskärmningar 
mot dessa som nödvändiga för att klara att innehålla gällande riktvärden. 
Planförslaget är utformat så att skyddande bebyggelse eller väggar kan 
uppföras mellan lastzon och bostadsbebyggelse. Åtgärder för skärmning 
av buller bör också ta hänsyn till om det är lastning på dagtid, kvällstid 
eller nattetid. 

Även vid utformning av eventuella installationer på tak ska hänsyn till 
ljud från dessa tas. Ventilation och andra bulleralstrande anläggningar ska 
vändas bort från bostäder. 
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Planbestämmelser 

Planbestämmelser i plankartan med redovisning av stöd i plan- 
och bygglagen (2010:900) 
Följande planbestämmelser läggs till inom planområdet 

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap (4 kap 5 § punkt 2) 

 Gång- och cykelväg 

 Anlagd park med dagvattenmagasin 

Kvartersmark (4 kap 5 § punkt 3) 

 Bostäder 

 Centrum 

 Handel och centrumändamål utom 
hotell och vandrarhem max 10 år med 
5 + 5 års förlängning, därefter järnväg 

 Handel och centrumändamål utom 
hotell och vandrarhem 

 Järnväg 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Bebyggandets omfattning 

 
Marken får inte förses med byggnad 
(4 kap. 11 § 1) 

 
Marken får endast förses med 
komplementbyggnad (4 kap. 11 § 1) 

 Högsta totalhöjd i meter (4 kap. 11 § 1) 

 Högsta byggnadshöjd i meter (4 kap. 11 § 1) 

 
Största takvinkel i grader (4 kap. 11 § 1) 

Utformning 

f1 Gångbro med fri höjd minst 6,45 meter över 
rälskant. Bron får utformas med tak 
(4 kap. 11 § 1) 

Stängsel och utfart 

 Utfartsförbud (4 kap. 9 §) 

GC-VÄG 

PARK 

B 

C 

[H] [C1] T1 

HC1 

T1 
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Utförande 

b1 Nätstation får uppföras, dock ej närmare byggnad 
än 5 meter (4 kap. 16 § 1) 

b2 Minst 90 % av marken ska vara genomsläpplig  
(4 kap. 16 § 1) 

b3 Minst 35 % av marken ska vara genomsläpplig  
(4 kap. 16 § 1) 

b4 Minst 25 % av marken ska vara genomsläpplig  
(4 kap. 16 § 1) 

Marken anordnande och vegetation 

n1 Marken får inte användas parkering 
( 4 kap. 13 § 3) 

Rivningsförbud 

r1 Byggnad får inte rivas (4 kap. 16 § 4) 

Varsamhet 

k1 Byggnadsverkets värden vad gäller sockel av 
natursten, röd tegelfasad, fönsteromfattningar, 
mansardtak av enkupigt lertegel, takfot, 
frontespiser och kupol av kopparplåt ska 
bibehållas (4 kap. 16 § 2) 

k2 Byggnadsverkets värden vad gäller röd tegelfasad 
ska bibehållas (4 kap. 16 § 2) 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 år (4 kap. 21 §) 

Ändrad lovplikt 

a1 Marklov krävs för hårdgörande av marken 
( 4 kap. 15 § 3) 

Villkor för startbesked 

a2 Startbesked får inte ges för byggnation förrän 
sanering är genomförd (4 kap. 14 § 4) 

Markreservat 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (4 kap. 6 §) 

x1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykelväg 
(4 kap. 6 §) 

z1 Markreservat för allmännyttig körtrafik (4 kap. 6 
§) 
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Konsekvenser 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning av miljöbedömning är genomförd och kommunen 
bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas för 
detaljplanen. 

Miljöbedömning enligt plan- och bygglagen 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att 
integrera miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. 
Detaljplaner ska miljöbedömas och MKB upprättas, om man vid en 
behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan 
leda till en betydande miljöpåverkan. 

Följande ställningstagande har gjorts: 
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas om planen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Tomelilla kommun bedömer att 
genomförandet av denna plan inte innebär betydande miljöpåverkan i 
den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en MKB behöver 
därför inte upprättas gällande detaljplan för gamla stärkelsefabriken och 
slakteriområdet. 

Sammantaget innebär detaljplanen flera positiva konsekvenser. Ett 
genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark saneras och 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skyddas mot rivning och kan 
utvecklas. Grönstruktur skyddas och kan utvecklas och ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät kan utvecklas, vilket främjar 
hållbara transporter. Risk för översvämning begränsas genom 
fördröjning och krav på genomsläppliga ytor inom stora delar av 
parkeringsytan. Bullerpåverkan på omgivande bebyggelses begränsas 
genom avskärmning och nya tillfartsvägar till planområdet. 
Kompensationsytor för naturmiljö kan tillskapas i den norra delen av 
planområdet. Planförslaget har tagit hänsyn till riksintresset för 
Simrishamnsbanan genom att möjliggöra en bro över järnvägsområdet. 

Miljökonsekvenser 

Skuggning 
Den föreslagna bebyggelsens skuggning har studerats. Studierna visar vid 
vårdagjämning 21 mars kl 9, 12 och 16 samt sommarsolståndet 21 juni kl 
9, 12 och 16. Skuggbildningen visar att det är liten skillnad mellan 8 
meter byggnadshöjd med 45 grader tak mot 10 meter totalhöjd i den nya 
planläggningen. Takutformningen har också en påverkan på skuggning. 
En nockhöjd parallellt med Skräddaregatan rekommenderas för att 
minska skuggning och kontrasten i höjd mellan villabebyggelse och 
varuhuset. 
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Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

   
Mars kl. 9:00 Mars kl. 9:00  

 

Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

   
Mars kl. 12:00 Mars kl. 12:00  

 

Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

  
Mars kl. 16:00 Mars kl. 16:00  
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Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

  
Juni kl. 9:00                                           Juni kl. 9:00 

 

Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

  
Juni kl. 12:00 Juni kl. 12:00 

 
Gällande plan med 8 m byggnadshöjd Ny planläggning med 10 m totalhöjd  

  
Juni kl. 16:00 Juni kl. 16:00 
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Naturområden, vattenområden, riksintressen, skyddade 
områden, landskapsbild, miljökvalitetsnormer, kulturhistorisk 
värdefull miljö, hälsa och säkerhet 
Planförslaget kan ge flera positiva konsekvenser. Ett genomförande av 
planförslaget innebär en sanering av marken från markföroreningar och 
skydd av naturvärden. Planen omfattar också ett rivningsförbud av den 
gamla disponentvillan och lokstallet samt en ny bred användning, vilket 
innebär ett säkerställande av kulturhistoriskt värdefull miljö. 

 
Redovisning av undersökningspunkter i markmiljöundersökningen i 
överlagring med naturvärdes områden.  

Enligt naturvärdesinventeringen är de arter som ingår i de högt 
värderade ekosystemen relativt lättrörliga och anpassade att flytta sig i ett 
landskap som ständigt förändras. Genom att skapa en liknande miljö på 
en annan, helst närliggande plats kan återskapa eller till och med 
förbättra förutsättningarna för det exploateringshotade ekosystemet i 
objekt 3 och 4.  
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Fladdermössen kommer också att påverkas vid en exploatering men i rätt 
liten skala. Förutsatt att dammen och viss träd- och buskvegetation 
sparas och att området inte lyses upp på kvällarna utan delar får vara 
mörka, så borde dessa anpassningar räcka som hänsyn.   

Planförslaget möjliggör dessutom en utveckling av befintlig grönstruktur 
som genom planläggning av park tillgängliggör mark för rekreation i 
anslutning till befintlig dagvattendamm. Detta kan förstärka det 
rekreativa stråket norrut mot Tryde. Ett genomförande av planen stärker 
även möjligheterna till hållbara transporter genom att bidra till ett mer 
sammanhängande gång- och cykelvägnät i norra Tomelilla. Planen 
bedöms kunna ge en positiv utveckling av Tomelilla där en central plats 
kan få en ny funktion och bidra till att sammanlänka befintliga delar i 
norra Tomelilla. 

Dagvattenutredningen har visat att en fördröjning och rening av 
dagvatten är möjlig inom området i en omfattning som bör minska 
risken för översvämningar nedströms. Planförslaget har tagit hänsyn till 
riksintresset för Simrishamnsbanan genom att möjliggöra en bro över 
järnvägsområdet.  

Planförslaget kan även leda till viss negativ påverkan. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär en ökad handel i området och en marginell 
ökning av trafik till och från området. Nya lastzoner måste uppföras med 
avskärmande bebyggelse och tekniska installationer som fläktar och 
kylaggregat måste utformas och placeras med hänsyn till närliggande 
bostadsbebyggelse.  

Genom en ny tillfart till området från väg 11 via väg 1561 och 
Hannelundsgatan till Slakteriet 11 bedöms trafiken på Skräddaregatan 
utgå och även belastningen i korsningen Malmövägen/Västerleden-
Gladanleden minska.  

Vad gäller naturvärden kan konsekvenserna av den föreslagna 
detaljplanen vara negativa för biologisk mångfald på lokal nivå, och i 
någon mån även regional nivå. Eftersom de flesta värdena är knutna till 
lättskapade, störda, sandiga miljöer så finns mycket goda förutsättningar 
att kompensera för förlusterna genom att i god tid skapa nya likvärdiga 
habitat inom kommunen (och helst i områdets närhet). Planförslaget 
möjliggör att kompensationsytor för naturmiljö kan tillskapas i den norra 
delen av planområdet. 

Det är viktigt att poängtera att de biologiska värdena i de öppna ytorna 
också är beroende av kontinuerlig störning. De värden som existerar idag 
kommer att försämras inom något decennium om inte skötselåtgärder 
införs som stör marken på nytt. Därför kan kompensationsåtgärder med 
varaktig skötsel resultera i bättre och långsiktigare naturvärden än vad 
som hade åstadkommits på plats om skötsel uteblir. 

Ekonomiska konsekvenser 
Med en bred användning möjliggörs en lättillgänglig storskalig handel 
som kan påverka befintlig service och handelsutbud. Intentionen att 
bedriva en mer storskalig handel i form av byggvaruhandel och 
komplettera befintligt utbud med delar som inte finns i Tomelilla med 
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lekland och mindre hotellverksamhet kan berika centrum. Den centrala 
placeringen gör också den nya handeln/servicen lättillgänglig till fots 
eller cykel för stora delar av de boende i Tomelilla till skillnad från en 
mer extern placering. Området är dessutom lättillgängligt för hela 
regionen på grund av närheten till stationen med tillgång av goda såväl 
tåg- och bussförbindelser. 

Exploatören/fastighetsägare ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder 
och anläggningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen. 

Sociala konsekvenser 

Barnkonsekvenser, jämställdhet, tillgänglighet etc. 
Planförslagets syfte att möjliggöra handel och centrumändamål inom 
planområdet bidrar till att gamla stärkelsefabriken och slakteriområdet i 
framtiden kan bli en mötesplats för boende i Tomelilla såväl som för 
besökare från hela regionen. Planområdet utformas på ett sätt som 
tillgängliggör området för alla och servicefordon ska kunna angöra ny 
bebyggelse. Planförslaget får som konsekvens en ökad tillgång till handel 
och till viss del arbetsplatser, med god tillgänglighet för såväl bil- som 
kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk tydliggörs och säkra övergångar bör 
eftersträvas, vilket gynnar alla, även barn. Planen medger och möjliggör 
dessutom byggrätt för förslagsvis lekland samt en mindre lekplats intill 
dagvattendammen. 

Fastighetskonsekvenser 

Fastighetsreglering 
Ekonomiska konsekvenser kan handla om avgifts- och kostnadsuttag, 
t.ex. gatukostnader, ersättningsgilla planskador, t.ex. för q-märkning, 
ersättningsgilla företags-/miljöskador, t.ex. för buller, vilka avtal som 
behöver träffas mellan olika berörda, nya och ändrade byggrätter, 
tekniska krav. 

I kartan och tabellen nedan redovisas detaljplanens konsekvenser som i 
dagsläget kan bedömas för planområdet vad avser markens indelning i 
fastigheter och fastighetsrättsliga aspekter. Beskrivningen är gjord i 
enlighet med förslag till detaljplan och innebär inget ställningstagande 
från lantmäterimyndighetens sida. Arealer är preliminära och fastställs 
först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning 
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Fastighetsregleringskarta, 2018-10-04. Illustration: Tengbom. 

I den nya detaljplanen föreslås att del av Slakteriet 11, Slakteriet 46 och 
Slakteriet 53 blir allmän plats för park (område 1, 2, 3) och totalt ca 10 
612 kvm allmän plats för park. 

Del av Slakteriet 11 och Slakteriet 53 (område 4 och 5) föreslås bli allmän 
plats GC-väg med ca 674 kvm. 

Planen möjliggör avstyckning och skapande av en ny fastighet, 
förslagsvis Slakteriet 12, som föreslås kring disponentvillan som 
planläggs för centrum, handel och bostad (område 6 och 7), totalt 7 050 
kvm. 

Del av Slakteriet 11 och Tomelilla 237:9 (område 8, 17) planläggs som 
handel och centrumändamål utom hotell och vandrahem, ca 23 861 kvm. 

Eftersom Simrishamnsbanan inte förväntas bli aktuellt inom närmsta 
tiden så föreslås att del av Slakteriet 11, Stärkan 1 och Tomelilla 237:9 
(område 9,13,16) planläggas som handel och centrumändamål utom 
hotell och vandrahem i max 10 år med möjlighet till 5+5 år förlängning 
därefter järnväg. Tillsammans blir det totala området som planläggs med 
tillfällig användning ca 4 617 kvm. 

Dessutom planläggs delar av fastigheter Tomelilla 237:76, 237:77, 237:78, 
237:84, 237:9 som kvartersmark järnväg (område 10, 11, 12, 13, 19 och 
20), totalt ca 12 269 kvm.  
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Fastighetsregleringstabell 

Slakteriet 11 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

3 Överförs till 
Tomelilla 237:78 

1 777 allmän plats /park 

4 Överförs till 
Tomelilla 237:78 

602 allmän plats/ GC-väg 

7 Överförs till ny 
fastighet – 
Slakteriet 12 

7 018 kvartersmark /centrum 

8 Behålls inom 
Slakteriet 11 

23 211 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 

9 Behålls inom 
Slakteriet 11 

4 648 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem max 10 år med 5 + 5 
års förlängning därefter järnväg. 

Slakteriet 12 (Ny fastighet)  

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

6 Överförs från 
Slakteriet 53 

32 kvartersmark /centrum 

7 Överförs från 
Slakteriet 11 

7018 kvartersmark /centrum 

Slakteriet 46 
område åtgärd areal 

(m2) planläggning 

2 Överförs till 
Tomelilla 237:78 

3994 allmän plats /park 

Slakteriet 53 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

1 Överförs till 
Tomelilla 237:78 

4 842 allmän plats /park 

5 Överförs till 
Tomelilla 237:78 

73 allmän plats/ GC-väg 

6 Överförs till 
Slakteriet 12 

32 kvartersmark /centrum 

Stärkan 1 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

13 Överförs från 
Tomelilla 237:9 

1 431 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem max 10 år med 5 + 5 
års förlängning därefter järnväg. 

8 Överförs från 
Tomelilla 237:9 

1 189 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 
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16 Behålls inom 
Stärkan 1 

2 531 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem max 10 år med 5 + 5 
års förlängning därefter järnväg. 

17 Överförs från 
Tomelilla 237:9 

650 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 

18 Behålls inom 
Stärkan 1 

20 580 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 

Tomelilla 237:76 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

10 Överförs till 
Tomelilla 237:84 

2 280 kvartersmark/ järnväg 

Tomelilla 237:77 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

15 Överförs till 
Tomelilla 237:84 

256 kvartersmark/ järnväg 

Tomelilla 237:78 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

1 Överförs från 
Slakteriet 53 

4 842 allmän plats /park 

2 Överförs från 
Slakteriet 46 

3 994 allmän plats/ park 

3 Överförs från 
Slakteriet 11 

675 allmän plats/ GC-väg 

4 Överförs från 
Slakteriet 11 

602 allmän plats/ GC-väg 

5 Överförs från 
Slakteriet 53 

73 allmän plats/ GC-väg 

20 Överförs till 
237:84 

333 kvartersmark/ järnväg 

Tomelilla 237:84 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

10 Överförs från 
Tomelilla 237:76 

2 280  
kvartersmark/ järnväg 
 
 
kvartersmark/ järnväg 

11 Behålls inom 
Tomelilla 237:84 

6056 

12 Överförs från 
Tomelilla 237:9 

1031 

15 Överförs från 
Tomelilla 237:77 

256 

13 Överförs från 
Tomelilla 237:9 

1 315 

20 Överförs från 
Tomelilla 237:78 

333 
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Tomelilla 237:9 

område åtgärd areal 
(m2) planläggning 

12 Överförs till 
Tomelilla 237:84 

1031 kvartersmark/ järnväg 

13 Överförs till 
Stärkan 1 

1431 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem max 10 år med 5 + 5 
års förlängning därefter järnväg. 

14 Överförs till 
Stärkan 1 

1 189 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 

17 Överförs till 
Stärkan 1 

650 kvartersmark /handel och 
centrumändamål utom hotell och 
vandrahem 

19 Överförs till 
Tomelilla 237:84 

887 kvartersmark/ järnväg 

 

Genomförande 
Organisatoriska frågor 

Genomförandetid  
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år från den dag planen vinner 
laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt 
att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter 
genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att 
fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. 

Tidplan för upprättande av detaljplan 

Samråd juli-augusti 2019 

Granskning december 2019 – januari 2020 

Antagande mars 2020 

Laga kraft april 2020 

Tidplanen är preliminär och kan ändras under planarbetets gång. 

Ansvarsfördelning 

Detaljplanearbete 
Tengbom (samrådshandlingar) 
Tomelilla kommun 

Grundkarta Tomelilla kommun 

Genomförande av 
detaljplan Fastighetsägare/Exploatör 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningar 
Markreservat för allmänna ledningar, u-område, belastar fastigheten 
Slakteriet 11. Här finns befintliga ledningar för vatten och avlopp. 
Befintliga och nytillkomna ledningar inom kvartersmark utanför u-
området ska lämpligen tryggas genom att servitut eller ledningsrätt bildas 
för dess ändamål. Initiativ till bildande av servitut eller ledningsrätt tas av 
berörd rättighets- eller ledningsinnehavare.  

Gång- och cykelväg 
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik, x-område, belastar 
fastigheten Slakteriet 11. För att säkerställa en gång och cykelkopplingen 
mellan Tomelilla centrum och Tryde planläggs markreservat inom 
kvartersmark för handel och centrumändamål inom fastigheten Slakteriet 
11. 

Körtrafik 
Markreservat för allmännyttig körtrafik, z-område, belastar fastigheten 
Slakteriet 11. För att säkerställa tillfart till fastigheterna Stärkan 1, 
Slakteriet 11, Slakteriet 46 och Slakteriet 53, samt föreslagen möjlig ny 
fastighet (Slakteriet 12, del av Slakteriet 11). 

Fastighetsreglering 
Ansökan om fastighetsreglering görs till Lantmäterimyndigheten. 
Erforderlig fastighetsbildning skall vara genomförd innan bygglov 
medges. 

Ledningsrätter och servitut 
Slakteriet 11 
Officialservitut för 7 meter brett område för väg belastar fastigheten, 
1270–887.1. Ledningsrätter för va-ledningar och fjärrvärme belastar 
också fastigheten, 11-TOM-1700/80.2, 1270-847.1, 12701284.1. 

Inom Slakteriet 11 planläggs markreservat för allmän gång- och 
cykeltrafik, x-område, samt markreservat för allmännyttig körtrafik, z-
område. Planbestämmelsen för markreservat för allmännyttiga ändamål 
ger ingen rätt att använda området för avsett ändamål. En rättighet 
behöver skapas för att kunna utnyttja område. Om kommunen som 
huvudman för allmän plats inom området vill utnyttja reservatet behöver 
de ta initiativet genom ansökan om förrättning hos lantmäteriet eller 
genom avtal mer markägaren. 

Slakteriet 46 
Ledningsrätter för va-ledningar och fjärrvärme belastar fastigheten, 11-
TOM-1700/80.2, 1270–847.1. 

Stärkan 1 
Avtalsservitut finns för va-ledningar belastar fastigheten, 11-IM2-
37/1865.1, 11-IM2-37/1866.1, 11-IM2-37/1867.1, 11-IM2-44/906.1. 
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Samt avtalsservitut för nätstation, 11-IM2-84/5273.1. 

Tomelilla 237:9, 237:76, 237:77 och 237:84 
En rättighet för gångöverfart mellan fastigheterna Stärkan 1 och 
Slakteriet 11 behöver bildas. Detta kommer belasta Tomelilla 237:9, 
237:76, 237:77 och 237:84. 

Ett servitut behöver tillskapas för ett cirka 4 meter brett område för 
personbilsöverfart mellan fastigheterna Stärkan 1 och Slakteriet 11 
behöver bildas. Detta kommer belasta Tomelilla 237:9 och 237:84. 

Ett servitut behöver tillskapas för ett cirka 6 meter brett område för 
rättighet för in- och utfart av godstrafik mellan Slakteriet 11 och Stärkan 
1, via Tomelilla 237:9, över Tomelilla 237:76 och 237:84. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi, inlösen och ersättning m.m. 
Flytt av ledningar inom kvartersmark föranlett av exploateringen 
bekostas av exploatören.  

Avtal och avgifter 
Avtal 
Framtagandet av detaljplanen, planhandlingar och underlag bekostas av 
exploatören. Avtal för planarbetet har reglerats mellan Tomelilla 
kommun och exploatören. Ingen planavgift kommer att tas ut i samband 
med bygglov för åtgärder inom planområdet. Inga kommunala kostnader 
beräknas uppstå vid genomförandet av detaljplanen.  

Avgifter 
VA- och bygglovsavgift utgår enligt kommunens taxor.  

Ersättning vid rivningsförbud 
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaderna på nuvarande 
fastigheter Slakteriet 11 och Tomelilla 237:9 innehåller detaljplanen 
varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med rivningsförbud. 
Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan i 
vissa fall leda till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Detta 
gäller i första hand rivningsförbud.  

Avgörande för frågan om fastighetsägaren har rätt till ersättning är inte 
vilken beteckning bestämmelserna har i detaljplanen, utan om 
bestämmelserna förorsakar sådan skada som berättigar till ersättning 
enligt plan- och bygglagen (PBL).  

Enligt PBL skall ersättning utgå om skyddsbestämmelser medför att den 
pågående användningen av fastigheten avsevärt försvåras.  

När det gäller rivningsförbud är kommunen skyldig att betala ersättning 
till berörd fastighetsägare om rivningsförbudet medför en skada som är 
betydande i förhållande till värdet på berörd fastighet. Tidsfristen för 
fastighetsägare att väcka talan mot kommunen om ersättning för skada 
på grund av skyddsbestämmelser eller rivningsförbud är normalt två år 
från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 



 Dnr: Ks 2012/243 
 Samrådshandling 
 2019-06-18 

 

52 
 

Kommunen har utrett de ersättningsrättsliga konsekvenserna för 
fastigheten Slakteriet 11 och Tomelilla 237:9 vid ett antagande av 
detaljplanen med föreslagna rivningsförbud. Ersättningsgill skada 
bedöms inte uppstå, då kvalifikationsgränsen för rätt till ersättning på 
grund av skyddsbestämmelser och rivningsförbud inte uppnås.  

Eventuellt ersättningsanspråk från fastighetsägaren föreslås hanteras av 
kommunfullmäktige. Fastighetsägaren till Slakteriet 11 och Tomelilla 
237:9 förutsätts acceptera rivningsförbud på befintliga byggnader inom 
planområdet utan att ställa några ersättningskrav på kommunen med 
anledning av denna detaljplan. Ett avtal där denna fråga regleras avses 
upprättas mellan Tomelilla kommun och fastighetsägaren innan 
detaljplanen antas. 

 

Medverkande tjänstemän 
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