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GENOMFÖR ANDE  
AV SAMR ÅDET
Detaljplan för Fastigheten Kiosken 1 m.fl. Trelleborgs kommun, 
DP 241 har varit föremål för samråd under tiden 2020-02-24 till 
2020-03-23. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun, Stadsbiblioteket, 
biblioteken i Anderslöv och Gislöv samt på kommunens hemsida. 

Ett öppet samrådsmöte hölls i Rådhuset 2020-03-09. Vid mötet närvarade 
ca 20 personer. Från Trelleborgs kommun fanns planarkitekt Gunnar 
Göransson, planchef Sandra Gustavsson, samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Karin Jönsson, samhällsbyggnadsnämndens förste vice 
ordförande Per Jönsson och samhällsbyggnadsnämndens andre vice 
ordförande Bengt Andersson representerade. Samrådsmötet hölls som ett 
öppet hus där deltagarna fritt kunde gå runt i utställningen och ställa frågor 
till tjänstepersoner och politiker. De frågor som diskuterades handlade 
främst om ny bebyggelses avstånd till befintlig bebyggelse inom kvarteret 
Bävern samt byggnadernas höjd. 
Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till Länsstyrelsen, berörda 
nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha 
väsentligt intresse av förslaget. 27 yttranden har inkommit, varav 11 utan 
synpunkter.

INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER

 - TRAFIKVERKET
 - LUFTFARTSVERKET
 - REGION SKÅNE
 - KOMMUNSTYRELSEN
 - BILDNINGSNÄMNDEN
 - SOCIALNÄMNDEN
 - ARBETSMARKNADSNÄMNDEN
 - E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB
 - POST NORD SVERIGE AB
 - SWEDAVIA AIRPORT
 - HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA SKÅNE

INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER

 - LÄNSSTYRELSEN
 - LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
 - TEKNISKA SERVICENÄMNDEN
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 - WEUM GAS AB
 - SKANOVA AB
 - BRF STADSPRAKSHUSEN
 - BOENDE 1, BÄVERN 1
 - BOENDE 2, BÄVERN 1
 - BOENDE 3, BÄVERN 1
 - BOENDE 4, BÄVERN 1
 - BOENDE 5, BÄVERN 1
 - BOENDE 6, BÄVERN 1
 - BOENDE 7, BÄVERN 1
 - BOENDE 8, BÄVERN 1
 - BOENDE 9, BÄVERN 1
 - BOENDE 1, LANSEN 19

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER PÅ 
PLANHANDLINGARNA

MYNDIGHETER OCH STATLIGA VERK

Inga myndigheter eller statliga verk bedöms ha kvarstående synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda i samband med revideringen av 
planhandlingarna. 

KOMMUNALA OCH REGIONALA ORGAN

Inga kommunala eller regionala organ bedöms ha kvarstående synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda i samband med revideringen av 
planhandlingarna. 

SAKÄGARE OCH ÖVRIGA

11 sakägare eller övriga bedöms ha kvarstående synpunkter som inte har 
blivit tillgodosedda i samband med revideringen av planhandlingarna. 

STÄLLNINGSTAGANDE
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att 
detaljplanen har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och 
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan olika allmänna och 
enskilda intressen.
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MYNDIGHETER OCH 
STATLIGA VERK
LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE

FORMELLA SYNPUNKTER

HÄLSA OCH SÄKERHET - BULLER

Det framgår av planhandlingarna att Nygatan planeras omgestaltas i enlighet 
med Dp 182, (Bävern 1 m.fl.). Denna omgestaltningen innebär nödvändig 
bullerreduktion för bebyggelsen inom kvarteret Bävern och effekten av 
omgestaltningen kommer enligt kommunen att även medföra positiva 
resultat för gällande planområde. En separat bullerutredning kommer 
att tas fram till granskningsskedet som komplement för planområdet och 
som kommer att tydliggöra trafiksituationen 2040. Utredningen beräknas 
utifrån samma förutsättningar som för kvarteret Bävern. Länsstyrelsen 
förutsätter att kommunen tar fram en bullerberäkning för planområdet till 
granskningsskedet. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på den 
nya skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a §, eftersom den planerade 
bostadsbebyggelsen eventuellt är bullerutsatt. Planbeskrivningen ska, 
om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
beräknade värden för omgivningsbuller. Detta ska redovisas både vid 
bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. Det behöver framgå av plan-
handlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och 
dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Tillsynsmyndigheten, det vill säga 
kommunens, möjlighet att i efterhand ställa krav på verksamhetsutövaren 
har förändrats i och med införandet av den nya bullerförordningen.

BEDÖMNING

Förutsatt att planhandlingarna kompletteras och redogör för markens 
lämplighet för sitt ändamål gällande buller enligt ovan så att det visas att 
platsen är lämplig för den förändring som föreslås har inte länsstyrelsen 
några synpunkter utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL.

KOMMENTAR
Planärendet har kompletterats med en bullerutredning.
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TRAFIKVERKETS YTTRANDE
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter inom tätbebyggt 
område. Etableringen ligger inom den MSA-påverkade zonen för Malmö 
Airport. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig. Även LFV (Luftfartsverket) är sakägare och ska ges möjlighet att yttra 
sig över detaljplanen. LFV:s CNS-utrustning (Communication, Navigation, 
Surveillance) är säkerhetsklassad och eventuell påverkan på utrustningens 
funktion kan endast bedömas av LFV. LFV hörs genom tjänsten ”CNS-
analys” på LFV:s hemsida. 
h t t p : / / w w w. l f v . s e / t j a n s t e r / l u f t r u m s t j a n s t e r / c n s - a n a l y s  
 
Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser samt LFV. I de 
fall det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras 
och skickas till berörda flygplatser.

KOMMENTAR
Malmö Airport och LFV har inget att erinra.
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LANTMÄTERIETS YTTRANDE
Inom planområdet finns det, vilket nämns i planbeskrivningen, befintliga 
ledningsrätter för avlopp och starkström. Det finns dock inget u-område 
utlagt i de aktuella sträckningarna i plankartan. Utan u-område kan 
ledningsdragningarna för allmänna ändamål bli planstridig. Det skrivs 
om behövliga flyttningar av befintliga ledningar i planbeskrivningen 
för att möjliggöra byggnation. Ska samtliga ledningsrätter inom utlagd 
kvartersmark upphävas? I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område. (1)

Det rekommenderas inte längre att antal våningar ska användas som 
planbestämmelse eftersom Boverket kommit fram till att det inte är lämpligt att 
reglera våningshöjd i detaljplan. Se s. 53 i Boverkets konsekvensutredning 
inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. (2)

Kommunen kan i en detaljplan bestämma placering av byggnadsverk 
och tomter. Det kan dock anses otydligt att relatera denna placering 
till ”byggrättens gräns”. Vad menas? Behöver placeringen regleras 
i förhållande till allmänna platser så är det oftast bäst att relatera till 
användningsgränsen. (3)

KOMMENTAR
1. Vatten, spillvatten och dagvatten mellan kiosken 1 och Bävern 
1 flyttas österut. Gasledning flyttas västerut. Elledningar dras om. 
Planbeskrivningen kompletteras med information om detta.
 
2. Planbestämmelsen för våningsantal kommer fortsatt användas.

3. Texten justeras till ”byggnad ska placeras i gräns mot allmän 
plats”.
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LUFTFARTSVERKETS YTTRANDE
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.

Detta yttrandet gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten 
att revidera yttrandet vid omprövning om regelverk gällande störning på 
CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets 
närhet.

Viktigt: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenserna för 
flygvägar till och från flygplaster, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats 
kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplaster skall därför alltid tillfrågas 
som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om 
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom 
flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta 
som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av 
flygvägar, luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer 
information, se www.lfv.se/flyghinderanalys

Till yttrandet har information lämnats dels om sekretess för 
säkerhetsåtgärder för den civila luftfarten dels om flyghinderanalys.

KOMMENTAR
Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
flyghinderanalys.
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KOMMUNALA OCH 
REGIONALA ORGAN
REGION SKÅNES YTTRANDE (REGIONALA 
UTVECKLINGSNÄMNDEN)
Region Skåne ser positivt på att Trelleborgs kommun planerar för fler 
bostäder och verksamheter i ett strategiskt läge. Förtätning i detta stations- 
och kollektivtrafikläge nyttjar befintliga system och värnar om hållbara 
fysiska strukturer. Cirka 400 meter från planområdet finns Trelleborg C. 
Detta avstånd är enligt de flesta tåg- och busspendlare rimligt att gå eller 
cykla mellan station och jobb eller bostad. 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering 
och Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 
utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, revideras 2019-12-05 § 9.

KOMMENTAR
Synpunkterna är noterade.

ARBETSMARKNADSNÄMNDENS YTTRANDE
Arbetsmarknadsnämnden uppskattar byggande av nya bostäder i 
Trelleborgs kommun. Arbetsmarknadsnämnden uppskattar även att det 
i samrådshandlingarna och det nya förslaget ingår byggandet av nya, 
centralt belägna affärslokaler som möjliggör utvecklingen av näringslivet i 
Trelleborgs kommun.

Arbetsmarknadsnämnden vill påtala vikten av att vid planering och 
uppförande av nya bostäder beakta samtliga målgrupper, även de som 
av olika anledningar har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. 
Arbetsmarknadsnämnden vill även poängtera vikten av att parallellt med 
bostadsbyggande beakta närhet till kollektivtrafik samt skolor och förskolor 
för att möjliggöra för medborgare att enkelt kunna nå arbetsmarknaden 
och att kompetensförsörjningen till de verksamheter som finns i de nya 
lokalerna underlättas. 

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.
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BILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE
Den föreslagna detaljplanen bidrar till den omfattade bostadsbyggnation 
som planeras i tätorten och som i sin tur kommer att medföra ett stort 
ökat behov av nya förskole- och skolplatser i staden. Utöver behov av nya 
platser för att möta ökande barnantal finns, framför allt inom förskolan, 
ett stort behov att avveckla och ersätta befintliga enheter. Utifrån detta 
är det avgörande att det arbete som har påbörjats med aktualisering av 
den fördjupande översiktsplanen, bland annat med avseende på behov för 
förskola och skola, fullföljs och att tillräckliga ytor avsatts för nya förskolor 
och skolor. Det är vidare avgörande för att kommunen ska kunna erbjuda 
förskola och skola nära hemmet, samt kunna bedriva en effektiv verksamhet 
av hög kvalitet, att nya förskolor och skolor planeras där platsbehoven finns 
och att ytorna är tillräckligt stora. Nya förskolor bör byggas med plats för 
ca 160–200 barn.

Under förutsättning att erforderliga ytor för förskola och skola avsätts inom 
ramen för den pågående aktualiseringen av den fördjupade översiktsplanen 
har bildningsnämnden ingenting att erinra mot detaljplaneförslaget.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad. 

KOMMUNSTYRELSENS YTTRANDE
Förslaget till detaljplan är positivt ur ett kommunövergripande perspektiv 
och den förtätning av Trelleborgs stad som förslaget innebär. Förslaget 
möjliggör förtätning med bostäder och centrumverksamhet med närhet till 
befintlig service, infrastruktur och kollektivtrafik. 
Förslaget väntas vidare bidra till att stadens attraktivitet höjs då det möjliggör 
för nya bostäder och boende som ger liv och trygghet samt möjliggör för 
ny rumsbildande bebyggelse som kan ge besökare en bättre upplevelse 
av platsen.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.
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SOCIALNÄMNDENS YTTRANDE

BESLUT

Med stöd av socialnämndens delegationsordning (avsnitt 8.1, beslut i 
brådskande ärenden, där nämndens beslut inte kan avvaktas) beslutar 
socialnämndens ordförande att med beaktande av yttrandet inte ha något 
att erinra vad gäller DP 241, fastighet kiosken 1 (pl-2017-55).

YTTRANDE

Socialnämnden har genom beslut den 29 mars 2016, §230 Lokalbehov 
2017–2021, lämnat lokalbehov till servicenämnden. Socialnämnden 
förväntar sig att tekniska servicenämnden tar hänsyn till socialnämndens 
lokalbehov och vid behov tar med dem i sina yttranden.

BARNPERSPEKTIVET

Beslutet berör inte barn direkt eller indirekt.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.

TEKNISKA SERVICENÄMNDENS YTTRANDE
Tekniska serviceförvaltningen ser positivt på planförslaget men lämnar 
synpunkter enligt texten nedan.

Trafik – Bilparkering för personer med nedsatt rörelseförmåga ska 
anordnas inom kvartersmark i anslutning till Nygatan. Backning över allmän 
plats (gc-väg och väg) ska undvikas. (1)

VA-ledningar – Befintliga VA-ledningar måste flyttas för att möjliggöra 
byggnation på fastigheten. Gamla serviser kommer att proppas på 
fastighetsägarens bekostnad. Nya bebyggelsen kommer att betjänas av 
nya serviser. 

Uppdämningsnivån för dagvatten och spillvatten är marknivå i 
förbindelsepunkten. Avlopp från eventuell källare måste därmed pumpas. 
(2). Avfall och återvinning – Avfall och återvinning ska tas om hand enligt 
kommunens avfallsplan. Förvaltningen behöver i tidigt skede vara med och 
diskutera avfallsfrågan. (3)

Energi – Befintliga elkablar ut från stationens södra fasad måste bytas 
och omlokaliseras. Fördelningen av kostnaderna för flytt och omlokalisering 
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av kablarna är fortfarande oklart.
Förvaltningen vill ha en fri yta runt om stationsbyggnaden om 2 meter 

för framtida drift och underhåll. (4)
Park och natur – Detaljplaneförslaget för Kiosken 1 medför en reduktion 

av Stadsparken från 1896. Tidigare har några stora bokar (Fagus silvatica) 
behövt avverkas i anslutning till exploateringen av kvarteret Bävern. I 
samband med exploateringen av kvarteret Bävern har också några av 
de gamla lindarna avverkats för att ge ljus till fastigheterna. Planförslaget 
innebär att två av de 120-åriga bokarna i Stadsparkens trädkrans kommer 
att behöva avverkas. Dessa båda bokar har enligt värderingsmetod 
Alnarpsmodellen ett värde på 1,1 mnkr. Dessutom kommer en högkvalitativ 
buskyta elimineras i samband med byggnationen. 

På grund av husens placering behöver hela den nuvarande entrén till 
Stadsparken att byggas om. Här är det viktigt att mycket stor omsorg läggs 
vid omgestaltningen av entrén. Omgestaltningen kan också medföra att 
entrén flyttas längre in i parken för att fungera bättre ihop med Midrochuset 
och det kommande 10-planshuset. Eventuellt behöver planområdet utökas 
för att möjliggöra detta. 

Planområdet gränsar skarpt till Trelleborgs kommuns värdefullaste park 
med många värdefulla lignoser. I byggskedet kommer träd och buskar inom 
ett väl tilltaget riskområde att skyddas och höga viten sättas på träd och 
buskar i exploateringsområdets närhet. (5)

När det gäller skuggning så underskattas skuggeffekten i 
planbeskrivningen. Stora lövträd skuggar visserligen under perioden maj-
oktober, men vinter och vår när träden är avlövade så kommer skuggan från 
de nya husen och de befintliga i kvarteret Bävern att vara det som skuggar. 
Argumentationen kring att ”träden skuggar ju” som finns i planbeskrivningen 
är inte relevant. (6)

Sammanfattningsvis behöver all av byggnationen påverkad parkmark 
en omsorgsfull omgestaltning. Någon form av kompensation för det som 
förloras vore rimlig liksom en adekvat driftersättning för de delar som 
behöver byggas upp på nytt. (7)

KOMMENTAR
1. Bilparkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga kan 
anordnas inom kvartersmark vilket framgår av planbeskrivningen. 
Illustrationsplanen förtydligas.

2. Flytt av ledningar har förtydligats i planbeskrivningen.
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3. Text om avfallshantering kompletterad med att tekniska 
serviceförvaltningen ska kontaktas.

4. Avståndet från nätstationen till kvartersmark utökas till 2 meter.

5. Föreslagen byggrätt medför att två träd kommer att avverkas vid 
byggnation. Det pågår en stor omstrukturering i den centrala staden 
vilket har möjliggjort en utvidgning av parken med cirka 6000 m2. 
Med tanke på storleken på den tillkommande parkytan bedöms 
effekten av att två träd avverkas som liten i sammanhanget. 

Det pågår diskussion om en omgestaltning av bl.a. parkens entréer 
med syfte att öppna upp parken, öka tydligheten och göra den mer 
inbjudande. Idag uppfattas parken ”vända ryggen mot torget” i och 
med buskaget och bänkar som har sin baksida vänd mot torget. 
Om buskaget ska vara kvar i mötet med torget och planområdet är 
ett arbete som pågår.

Exploateringsavtal kommer upprättas. I detta avtal regleras villkor 
för detaljplanens genomförande.

6. Planbeskrivningen innehåller en skuggstudie av byggnadernas 
skuggbild. Skuggorna från träden redovisas inte. När träden är 
gröna skuggas parken  i huvudsak av träden. Texten har förtydligats 
med att skuggbilden från husen är dominerande då träden är 
avlövade. 

7. Se svar punkt 5 om exploateringsavtal.
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SAK ÄGARE  
OCH ÖVRIGA
E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB 
E.ON Energidistribution AB och E.ON Biofor Sverige AB har tagit del av 
inkomna handlingar enligt bifogade filer. Då detaljplanen inte ligger inom 
E.ON Energidistribution koncessionsområde för elnätet samt att E.ON 
Biofor ej har några gasanläggningar inom området så har vi inget att erinra 
över detaljplanen.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN SÖDRA SKÅNE 
Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har beretts tillfälle att yttra sig i 
rubricerat ärende och vill härmed meddela att vi inte har några synpunkter 
i ärendet.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.

POSTNORD SVERIGE AB 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska 
godkänna placeringen och standarden på postmottagnings-funktionen. 
I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och 
med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska 
kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com 
för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas 
ut till adressen.
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KOMMENTAR
Synpunkten är noterad. Det finns inget i planförslaget som hindrar 
önskvärd lösning.

SKANOVA AB 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde dessa kommer 
nog att beröras av planens genomförande.
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas 
kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”

KOMMENTAR
Planbeskrivningen har förtydligats. Genomförandefrågor regleras 
med exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.

SWEDAVIA AIRPORT 
Malmö Airport har inget att erinra mot förslag till detaljplan för Kiosken 1, 
Trelleborg, Dp 241.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.
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WEUM GAS AB 
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. 
I anslutning till planområdet har Weum Gas en distributionsledning samt 
ett servisstick in till fastighetsgräns för natur- och biogas, se bilagd karta. 
(Karta ej bilagd samrådsyttrandet)

Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som 
bland annat anger att minsta skyddsavstånd är 2 m mellan ledning och 
byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med 
förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej ske närmare en 
gasledning än 3 meter. För distributionsledningen rekommenderas att träd 
i närheten förses med rotskydd.

Den berörda distributionsledningen bedöms ligga ca 2 meter från 
den planerade kvartersmarken. Mot bakgrund av ledningens läge intill 
planområdet önskar vi att plankartan kompletteras med u-område för den 
del av kvartersmarken som hamnar närmare distributionsledningen än 2 
meter. (1)

Det servisstick som finns in till fastighetsgränsen bör demonteras innan 
byggnation påbörjas. Detta arbete utförs av Weum Gas AB och avropas av 
exploatör. (2)

Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande såsom flyttningar eller ändringar av vår befintliga 
distributionsledning bekostas av exploatören, vilket bör framgå av 
genomförandebeskrivningen. (3)

För ledningsvisning hänvisar vi till www.ledningskollen.se, som redovisar 
med kartunderlag och dxf-fil.

Det är viktigt att samråd äger rum med Weum Gas områdeshandläggare 
redan i tidigt projekterings-skede, speciellt om arbete sker i närheten av 
gasledningen.

KOMMENTAR
1. Ledningen kommer flyttas. U-område kommer inte att behövas. 
Planbeskrivningen kompletteras med kartbild med ny placering.

2. Informationen läggs till i planbeskrivningen. 

3. Kostnaden för flytt av ledning kommer att regleras i 
exploateringsavtalet, upprättat mellan exploatören och kommunen. 
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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
STADSPARKSHUSEN 
Vi noterar att enligt samrådshandlingen visar ritningen att avståndet mellan 
husen bara skulle bli cirka 11 meter. Ett avstånd som innebär att de boende 
i Nygatan 9 kommer att störas i mycket ökad omfattning av de gående och 
cyklande. Det cyklas mycket trots förbud. (1)

Vidare ska enligt ritningen Portalen till parken flyttas minst fem meter 
närmare Nygatan 9 vilket också innebär kraftigt ökad störning för de 
boende. De boende har redan idag problem med att vissa personer klättrar 
upp på portalen och slänger saker på balkonger och uteplatser. (2)
Enligt ritningen kommer husen bli betydligt högre än de nybyggda 
husen Nygatan 9, 11 och 13 har och därmed kraftigt avvika från både 
bostadsrättsföreningen hus och andra närliggande hus. (3)

VI ANSER DÄRFÖR OM HUSEN SKA BYGGAS ATT:
 - Portalen inte flyttas närmare Nygatan 9.
 - Portalen flyttas till Vattentornet eller vid Badhuset och ersätts av en  

  vanlig öppning.
 - De planerade husen flyttas ut mot torget så avståndet mellan Nygatan  

  9 och de planerade husen ökad till minst 15 meter.
 - De planerade husen får samma höjd som Nygatan 9, 11 och 13 har.

KOMMENTAR
1. Avståndet mellan husen är ett mått som inte är ovanligt i en 
central stadskärna och finns på många plaster i Trelleborg.

2. Det pågår en diskussion inom kommunen om portalens placering, 
antingen i ett läge i gränsen mellan torget och stadsparken eller 
mitt mellan byggnaden inom Kiosken 1 och befintlig byggnad inom 
Bävern 1. Alternativt tas portalen bort.

3. Ett av husen planeras bli högre än husen inom kv. Bävern, vilket 
kommunen anser fungerar på den här platsen. 
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BOENDE 1 INOM FASTIGHET BÄVERN 1 
Platsen där husen är tänkta att byggas, är med sin fina portal över 
södra ingången till Stadsparken mycket uppskattad av trelleborgarna. 
De stora 100-åriga vackra bokarna tillsammans med de fyra murade 
blomsterrabatterna och dammen med springvattnet är unikt i Trelleborg.

Nu finns det planer på att förstöra allt detta genom att bygga två 
mastodonthus på platsen. För att dessa malplacerade hus skall få plats 
måste bokarna sågas ner och portalen flyttas. Enl. den ansvarige moderate 
politikern kan träden ersättas med två nyplanterade unga träd! Tablå. 
Portalen kan flyttas. 

Så enkelt tar man på det faktum att en av de populäraste platserna i 
staden kommer att förstöras. (1)

Mitt förslag är att det istället byggs endast ett hus i stil med de hus som 
finns på Bävern 1, och att det byggs på Casablanca-tomten. Då förstörs 
varken den populära platsen med ingången till Stadsparken eller de vackra 
100-åriga bokarna. Och de synnerligen uppskattade cykelställen kan vara 
kvar.

Med alla de ambitioner kommunen har med bostadsbyggandet, så 
behövs inte en förtätning av centrum till vilket pris som helst. Jag tror inte 
i heller att husen byggs för att försköna staden. Det är mycket enkelt att 
tyda det istället som så ”att förstöra till vilket pris som helst för byggherrens 
profit”. (2)
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KOMMENTAR
1. Inom kommunen pågår ett stort utvecklingsarbete av den centrala 
staden. Dessutom pågår ett arbete om upprustning av både torget 
och parken. I detta arbete görs en översikt av bl.a. entréer och 
innehåll, med syfte att öka tydligheten, bidra till god tillgänglighet 
med god koppling till såväl befintliga som planerade röreslestråk 
samt anpassa innehållet för ökad attraktion. Därtill kommer 
parken att utökas med cirka 6000 kvm stadsnära rekreation i norr. 
Kommunen bedömer att allt detta i sin helhet bidrar till en väldigt 
positiv förändring i staden varför kompensation inte är relevant i 
detta sammanhang.

2. Bedömningen är att genom att utveckla platsens funktion som en 
central, attraktiv och aktiv mötesplats samt boendemiljö sker ingen 
negativ påverkan på vare sig kulturmiljön eller på kringliggande 
bebyggelse. Tvärtom görs bedömningen att ett ökat stadsliv bidrar 
till en positiv utveckling av staden med fler centrum-verksamheter 
och centrumnära boende som ger ett ökat underlag för både 
handeln och kollektivtrafiken.
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BOENDE 2 INOM FASTIGHET BÄVERN 1 
Kommunens kommentar: 
Två yttranden från samma avsändare har inkommit till kommunen. 
Endast ett yttrande redovisas, alla synpunkter framgår i detta yttrande. 

Jag och min man äger lägenheten på våning xxx mot norra och västra 
sidan i hus nr 9. Vår balkong ligger mot väster, alltså mot det tilltänkta 10 
våningshuset.

Vi anser att huset som är tänkt att byggas är alldeles för högt och att 
det kommer att ligga för nära vårt hus, avståndet mellan husen kommer att 
ligga på 12 meter. Detta innebär att avståndet till vår balkong och huset blir 
ca 10 meter. (1)

Ett hus på 10 våningar kommer att skymma grönskan från stadsparken, 
entrén till parken ska flyttas och placeras åt höger. Entrén kommer då 
att ligga nära boende på första våningen som då kommer att få alla som 
passerar in och ut från parken direkt utanför sina fönster och balkong. (2)

Vi tycker även att det är tråkigt att man bygger på denna tomten, den 
används idag av medborgarna i Trelleborg som en mötesplats. Äldre, yngre 
och barnfamiljer uppehåller sig gärna där, man träffas och pratar, tar en 
fika, barnen leker – yngre och äldre generationer möts. (3)

ÖNSKVÄRDA FÖRSLAG:
 - Flytta bågentrén till västra sidan av parken och stäng igen helt där  

  bågentrén finns idag. 
 - Ändra placeringen av 10 våningshuset mer söderut mot Nygatan så att  

  huset inte ligger mittemot balkongerna till hus nr 9.
 - Eller sätt 10 våningshuset där ni placerat 6 våningshuset OCH då 6  

  våningshuset längre söderut mot Nygatan, detta för att undvika att  
  sätta huset nära våra balkonger. 

 - Öka avståndet mellan husen från 12m till 18m. 
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KOMMENTAR
1. Samma avstånd som mellan husen finns på fler platser i centrala 
Trelleborg och då med gata i mitten. Så avståndet betraktas 
inte som unikt. Skillnaden är att i det här fallet är det endast en 
mindre sträcka som har detta avståndet (endast cirka 10 meter). 
Större delen har ett längre avstånd mellan husen. Bedömningen 
är att platsen klarar föreslagen byggnadshöjd utan större negativ 
påverkan på omgivningen.

2. Från Nygatan kommer grönskan delvis att skymmas jämförbart 
med den struktur som finns i kv. Bävern. Passagen mellan 
Nygatan och parken utgörs av allmän platsmark vilket den även 
fortsättningsvis kommer att göra. Gränsen mellan er fastighet och 
den allmänna platsmarken kommer inte att flyttas dock kommer 
entrén till parken att ses över vilket ingår i kommunens övergripande 
arbete med parken och torget. 

3. Torget är inte befolkat i den utsträckning som är önskvärt utan 
upplevs ofta som tomt och öde. Genom att bebygga planområdet 
skapas en tydligare struktur och ett mer avgränsat torgrum. Platsen 
ges stora möjligheter att utvecklas som en central, attraktiv och 
aktiv mötesplats samt boendemiljö.
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BOENDE 3 INOM FASTIGHET BÄVERN 1 
Avståndet mellan de planerade husen och Nygatan 9 måste ökas. Detta för 
att minska olägenheterna för de boende på Nygatan 9. (1)

Nybyggnationen kommer att medföra en förtätning av området kring 
torg och stadspark. (2)

Ett hus på 10 våningar kommer att medföra längre skuggor in i 
stadsparken. (3)

Den planerade byggnationen bör ha samma höjd som Nygatan 9, 11, 
13. (4)

Portalen skall flyttas till annan plats. (5)

KOMMENTAR
1. Samma avstånd som mellan husen finns på fler platser i centrala 
Trelleborg och då med gata i mitten. Så avståndet betraktas 
inte som unikt. Skillnaden är att i det här fallet är det endast en 
mindre sträcka som har detta avståndet (endast cirka 10 meter). 
Större delen har ett längre avstånd mellan husen. Bedömningen 
är att platsen klarar föreslagen byggnadshöjd utan större negativ 
påverkan på omgivningen.
2. Instämmer! Förslaget medför en förtätning. Hela utbyggnaden 
utmed Nygatan innebär en förtätning jämfört med tidigare.

3. Instämmer! Högre byggnader ger en längre skuggbild än låga 
hus. Dock skuggas parken redan idag av befintliga träd i parken. 

4. Platsen bedöms klara föreslagen höjd utan att medföra någon 
större negativ påverkan på omgivningen.

5. Det pågår ett arbete inom kommunen avseende upprustning 
och innehåll av både torget och parken. Exakt vad det kommer 
resultera i är ännu inte klart.
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BOENDE 4 INOM FASTIGHET BÄVERN 1 
Efter att ha närvarat vid informationsträff och tagit del av handlingama 
på Trelleborgs kommuns hemsida angående planförslag PL 2017–55 
om att bygga två höga byggnader alldeles intill stadsparken kan vi inte 
förstå hur kommunen har kommit fram till detta förslag. Vi är boende i 
Brf Stadsparkhusen och påverkas därmed direkt av detta förslag men vi 
reagerar inte bara utifrån det utan också som gamla trelleborgare med stor 
kärlek till miljön kring Stadsparken och Stortorget.

De planerade byggnadernas placering sägs i dokumenten syfta till att 
”tillföra nya intressanta rumsliga sammanhang med Nygatan, Stortorget 
och Stadsparken”. Det är helt oklart vad ”nya intressanta rumsliga 
sammanhang” innebär och det framstår enbart som flummigt arkitektspråk 
som är formulerat för att låta positivt men i själva verket inte säger något 
alls, och kan innebära precis vad som helst. (1) Platsen för det planerade 
10-våningshuset är endast sju meter från Nygatan 9. Det kommer att 
innebära att det skapas en skuggig gång där nuvarande vackra entré till 
stadsparken idag är belägen. Detta kan väl knappast kallas ett intressant 
rumsligt sammanhang. Den typen av trånga stadsrum upplevs ofta som 
”baksidor” och bidrar varken till skönhet, liv eller trygghet. Det är inte 
ovanligt att sådana baksidor i det centrala stadsrummet blir platser där 
brott som exempelvis droghandel försiggår. Dessutom skulle den mycket 
nära placeringen mot Nygatan 9 i kombination med de planerade husens 
höga höjd innebära att bostadsrättsinnehavarna på Nygatan 9 får total 
insyn i sina lägenheter och blir avskurna från utsikt från sina lägenheter 
och balkonger. (2)

Utöver påverkan för boende i närliggande fastigheter så kommer husens 
höjd, och särskilt då 10 våningshuset, även att skugga stadsparken. I planen 
hänvisas till en sol och skuggstudie som har gjorts för att analysera hur de 
planerade husen skulle skugga stadsparken. Det skrivs att de planerade 
byggnaderna inte skuggar nämnvärt mer än parkens träd. Detta anser vi 
vara direkt missvisande då alla som suttit i skuggan av stora träd vet att 
det är något helt annat än att sitta i skuggan av ett höghus. Dessutom 
så skuggar ett hus året runt vilket innebär skugga och mörker under de 
årstider vi verkligen behöver solljuset i parken. (3)

Det står också i planen att en enhetlig miljö eftersträvas genom det nya 
förslaget. Detta är ett orimligt påstående då det höga huset planerat att bli 
dubbelt så högt som närliggande fastigheter. (4) Vad som är extra allvarligt 
är att 10-våningshuset kommer att konkurrera med vattentornet, ritat av 
Ivar Tengbom, och som är ett viktigt landmärke och en av Trelleborgs mest 
kända byggnader. (5)
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Slutligen så sägs förslaget syfta till att bidra till ett ökat stadsliv och att 
torget ska kännas mindre tomt och öde vissa tider. Men hur hänger detta 
ihop? Bara för att man bygger fastigheter med hyresrätter och butikslokaler 
så finns det ingenting som säger att det bidrar till ett ökat stadsliv på ett 
önskvärt sätt. I nuvarande situation med Coronaviruset och dess påverkan 
på såväl privatpersoners som företagares ekonomi så är en satsning som 
denna mycket osäker. Kommer det finnas människor som har råd att flytta 
in i de nya lägenheterna? Och kommer det att finnas företagare som 
efterfrågar nya lokaler? Vi har redan sett utmaningar att fylla lokalerna i 
Valengallerian bara ett kvarter bort. Om syftet är att bidra till ett mer levande 
stadsrum så finns det många bättre alternativ till detta än att bygga två 
höga hus. Till exempel genom att satsa på en blomstrande utomhusmiljö 
med som ger möjlighet till aktiviteter för alla trelleborgare istället!

Nuvarande plan innebär allt för många negativa konsekvenser på 
miljön kring Stortorget och Stadsparken. I tider som dessa där vi behöver 
vara rädda om vår miljö så känns det ofattbart att Trelleborgs kommun 
står bakom ett förslag som innebär att 120 år gamla träd ska fällas för att 
höghus ska byggas i tider av stor ekonomisk osäkerhet. Vi uppmanar därför 
Trelleborgs kommun att tänka om och stoppa planförslag PL 2017–55. (6)

KOMMENTAR
1. Texten i planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats 
med syfte att ge en tydligare bild av planförslaget.

2. Planförslaget bygger vidare på den strukturen som finns i kv. 
Bävern, genom att placera byggnaden i samma linje som övriga 
hus utmed Nygatan och skapa ett släpp mellan husen inom Kiosken 
och Bävern 1 där kontakt ges med parken. Förutsättningarna är 
dock olika för kv. Bävern och planområdet. Planområdet omgärdas 
helt av allmän plats (park, torg, gata och gångstråk) jämfört med 
kv. Bävern som bygger på en gårdsstruktur med privat gård. 
Kommunen instämmer helt i att ”baksidor” ska undvikas. Av den 
anledningen omgestaltas gången mellan parken och Nygatan men 
även gångvägen utmed Nygatan för ökad trygghet och säkerhet. 
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Förslaget möjliggör både bostäder och centrumverksamheter 
vilket genererar liv och rörelse. Mer liv och rörelse bidrar till ökad 
upplevelse av trygghet.
 
3. Kommunen instämmer att en sol- och skuggstudie inte kan ge 
en heltäckande bild av en framtida situation men detta är ett vanligt 
verktyg som används för att öka förståelsen för vilka effekter och 
konsekvenser ett planförslag ger. Bedömningen är att skuggningen 
från byggnaderna påverkar parken i relativt liten utsträckning 
eftersom parken redan idag skuggas av befintliga trädkronor. 
Påverkan blir större när träden är avlövade. I skuggstudien 
redovisas endast skuggbilden från husen och inte från träden. 
Skuggbilden blir som störst vid vår- och höstdagjämningen (kl. 17) 
vilket sammanfaller med skymningstid som oftast sker utan sol, 
vilket gör att skuggningen sällan framträder.

4. Texten syftar på breddningen av gångvägen utmed Nygatan. 
Texten förtydligas för att undvika missförstånd.

5. Vattentornet är och kommer fortsättningsvis vara ett viktigt 
landmärke för Trelleborg. Vattentornet är cirka 50 meter högt. 
Föreslagen bebyggelse har totalhöjden 23 respektive 34 meter och 
bedöms inte konkurrera med Vattentornet.

6. Genom att tillföra både bostäder och verksamheter 
skapas rörelsen till och från bostäderna, arbetsplatserna och 
centrumverksamheterna. Rörelserna utgör en väsentlig del av det 
liv och rörelse som sker i en stad, det så kallade stadslivet. 

Kommunen bedömer planförslaget som gynnsamt och i linje 
med den utveckling som eftersträvas och beskrivs i kommunens 
översiktsplan. Parallellt med detta, och som framgår i 
planbeskrivningen, kommer parkens yta utökas med cirka 6000 
kvm. Det finns heller inget som hindrar att ytterligare rekreativa 
miljöer tillskapas för ökad trivsel och aktivitet. 
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BOENDE 5 INOM FASTIGHET BÄVERN 1
Jag vill med detta yttrande framföra mina synpunkter på den utställda 
detaljplanen vilken jag anser skall omarbetas i sin helhet.

1. Intrånget på stortorget tas bort. (området enligt dp från 1920)10 
våningshuset tas bort.

2. Hörnhuset Nygatan/Stortorget minskas till 5 vån.
3. Torget mellan fastigheten Kiosken 1 och kv Bävern blir 

gemensam tomtmark för handikapparkering och utrymme för 
räddningstjänsten.

4. Område för det å fastigheten Kiosken 1 erforderliga 
parkeringsplatser samt område för cykelparkering och 
sophantering skall innehållas inom fastigheten.

5. Ljudproblem på den nybildade byggnationen med en nästan 
sluten u-gård med hårda reflektionsytor. 

6. Parkeringsköp är ingen bra lösning.
7. Vilka kostnader kommer kommunen att drabbas av vid 

denna exploatering? Måste Räddningstjänsten göra 
mångmiljoninvesteringen i nya räddningsfordon som klarar ett 
10-våningshus?

Jag lämnar förklaring till mina ställningstagande enligt nedan.

PUNKT 1. INTRÅNGET PÅ STORTORGET TAS BORT. (OMRÅDET 

ENLIGT DP FRÅN 1920)

Stortorget är en viktig del av stadens arkitektur och byggnadsnämnden 
har i ett tidigare bygglovsbeslut för ett antal år sedan avslagit en 
bygglovsansökan för 2 våningar på den tidigare restaurangen som fanns 
på fastigheten Kiosken 1 med motiveringen att detta skulle skymma vårt 
vackra gamla vattentorn samt Sjöormen. I detta förslag föreslås byggnader 
i både 6 och 10 våningar samt inredd vind delvis inne på själva torget. Tulla 
inte på vårt torg utan försök få det till en levande oas. (1)

PUNKT 2. 10 VÅNINGSHUSET TAS BORT.

10 våningar är alldeles för högt i torgmiljön, det finns inga sådana höga hus 
i centrumbebyggelsen. Huset är placerat enbart 12 meter från byggnaden 
på fastigheten Bävern 1. I jämförelse ska nämnas att det är 16,5 meter 
mellan husen inne på fastigheten Bävern 1 och detta kan upplevas som 
tätt. Det blir ännu värre med detta kortare mått och så mycket högre hus. 
(2)
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PUNKT 3. HÖRNHUSET NYGATAN/STORTORGET MINSKAS TILL 5 

VÅN.

I planförslagets syfte har planförfattaren skrivit “Planförslaget syftar även till 
att möjliggöra en enhetlig utformning utmed Nygatan, från öster och fram till 
Stortorget, samt att säkra förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken.” 
Husen på Bävern 1 är i 5 vån och husen på andra sidan gatan är inte 
högre. Förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken är svår att säkra 
med 10-våningshuset. Portalen försvinner och likaså passagen. (3)

PUNKT 4 OCH 5. TORGET MELLAN FASTIGHETEN KIOSKEN 

1 OCH KV BÄVERN BLIR GEMENSAM TOMTMARK FÖR 

HANDIKAPPARKERING OCH UTRYMME FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN.

Om man behåller byggrätten med punkthuset i sydvästra hörnet av kv 
Kiosken 1 så skulle tomtmarken mellan husfasadema på Kiosken 1 
och Bävern 1 kunna delas så kan dessa båda fastigheter kunna ordna 
handikapparkering för sina hus här och utrymmet mellan detta säkerställas 
som räddningsväg för Räddningstjänstens stegbil/hävare. Marken är ju 
idag enligt detaljplan 51 utlagd som allmän platsmark PARK och båda 
fastigheterna borde ha samma rätt att annektera denna mark för sina 
respektive behov. Att lägga ut denna markremsa som PARK i den nya 
planen gör ju insynen i den befintliga byggnationen mer besvärande. (4) 
Om marken exploateras så mycket som planförslaget anger finns ju inte 
möjlighet att få plats med de serviceanläggningar som normalt skall finnas på 
en bostadsfastighet, ja även de våningar som ska ha verksamhetsrörelser 
erfordras ju parkering, soprum, gästparkering för kunder friska såväl som 
handikappade. Det har ju i planförslaget även vurmats för utrymme med 
väderskyddade cykelparkeringar. Kommer verksamheten i fastigheten att 
vara av typ restaurant så kommer ju dessutom de faktorer med kylda sopor, 
kylanläggningar och imkanaler till att medföra sina eventuella olägenheter. 
(5)

PUNKT 6. LJUDPROBLEM PÅ DEN NYBILDADE BYGGNATIONEN MED 

EN NÄSTAN SLUTEN U-GÅRD MED HÅRDA REFLEKTIONSYTOR. 

I den bullerutredning som gjorts finns där hänsyn till denna u-gård som 
förslaget medför att få ljudet att stå och studsa mellan dessa hårda 
stenväggar. Dimensionerande trafik utgöres ju av 6000 fordonsrörelser per 
dygn, nästan motorvägsstandard? Om man slopar 10-våningshuset så har 
ju ljudet lättare att sprida sig vidare och tunnas ut. (6)
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PUNKT 7. PARKERINGSKÖP ÄR INGEN BRA LÖSNING.

Trelleborgs kommun har sedan 60–80-talet haft ett stort antal 
parkeringsköp där fastighetsägare i centralorten kunnat köpa sig fria 
från sina parkeringsbehov. För ändamålet byggdes ett P-hus söder om 
kommunhuset för att husera dessa bilar. P-huset är nu rivit och var har 
de av kommunen åtagna parkeringsplatserna nu tagit vägen och skall 
ytterligare vilsna bilförare cirkulera i stadskärnan? Här hade vi i alla fall en 
vad vi trodde seriös hyresvärd. Med detta i facit så synes denna lösning 
med parkeringsköp inte ha någon längre varaktighet. (7)

PUNKT 8. VILKA KOSTNADER DRABBAR KOMMUNEN?

På denna platsmark PARK ligger mycket mer ledning än normalt. Förmodligen 
av den anledning att det är tänkt, att förbli platsmark. Beträffande räddning 
och räddningstjänst? Hur pass pålitlig är byggnadsförstärkning vån 8 – 10 
plus indragen vind, vån 11? Här gäller att validera hus, park. 
Jag ser det viktigare att bevara den park vi har i centrum än förtäta centrum 
gentemot park, passage och portal. (8)

KOMMENTAR
1. Torget är viktigt för Trelleborg och för trelleborgsborna. Inom 
kommunen pågår ett arbete med att upprusta torget och hur det 
kopplar till parken. Intrånget som görs är litet och bedöms inte 
påverka torgets utbredning eller torgrummet negativt. Ambitionen 
är att byggnaden närmst torget ska uppföras ungefär där tidigare 
restaurang låg och i gränsen mot torgen. För att inte byggnadens 
konstruktion under marken ska ligga på allmän platsmark görs 
ett mindre intrång. Byggnadens placering kommer bidra till 
rumsbildande effekter för såväl Stortorget som Nygatan genom att 
fylla den ”lucka” som finns idag. Viktigt är även att den fria siktlinjen 
från Nygatan till vattentornet inte påverkas.

2. Kommunens bedömning är att platsen klarar en högre byggnad 
på platsen. Kortaste avståndet mellan husen inom Kiosken 1 och 
Bävern 1 är inget ovanligt mått i en stad och finns på flera platser i 
centrala Trelleborg.

3. Korrekt, planförslaget syftar även till att möjliggöra en enhetlig 
utformning utmed Nygatan, dvs att möjliggöra en förlängning av den 
gångvägen som löper utmed kv. Bävern fram till Stortorget. Detta 
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har inneburit att huset närmst Nygatan har placerats längre in på 
fastigheten och i linje med byggnaderna i kv. Bävern. Förbindelsen 
mellan Nygatan och Stadsparken utgörs av allmän platsmark och 
kommer även fortsättningsvis att göra det.

4. Förslaget syftar till att tillföra bostäder och centrumverksamheter 
i en struktur som stärker och utvecklar plasten. Respektive fastighet 
ska lösa sin parkering och tillgängligheten för räddningstjänsten. 

Förslaget bygger på att det sker dels en marköverföring från 
Kiosken 1 till kommunen och dels från kommunen till Kiosken 
1, vilket framgår i planbeskrivningen. Området närmst Bävern 1 
utgörs av allmän platsmark vilket det även fortsättningsvis kommer 
att vara.

5. Respektive fastighet behöver även lösa sin avfallshantering, 
cykelparkering osv. För planförslaget redovisas detta i 
planbeskrivningen. 

6. En bullerutredning har tagits fram till granskningen och redovisas 
i planbeskrivningen. 

7. I samband med ansökan om bygglov ska en parkeringsutredning 
redovisas. Kan parkeringen inte lösas inom den egna fastigheten 
kan parkeringen lösas genom parkeringsavtal med annan fastighet. 

8. Ledningarna kommer att flyttas. Planbeskrivningen har 
kompletterats med text och bild. Precis som framgår av yttrandet 
är det en fördel att ledningar placeras i yta som utgörs av allmän 
platsmark. 

Det finns inga problem att bygga hus högre än 7 vån. Utrymning 
och räddningstjänstens tillgänglighet ska följa gällande krav och 
riktlinjer. 

Som framgår i punkt 4 ovan innebär förslaget att ett visst markbyte 
behöver göras. Parken ska bevaras och dessutom utökas med 
6000 kvm. 
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BOENDE 6 INOM FASTIGHET BÄVERN 1
Undertecknad är boende och ägare till en bostadsrätt inom Brf. 
Stadsparkshusen i Trelleborg. Jag motsätter mig å’ det bestämdaste en 
höghusbyggnation så nära och angränsande till fastigheten Nygatan 9 i 
Trelleborg. Kommer att bestrida rubricerat byggnadslovsärende till det 
yttersta i alla instanser.

KOMMENTAR
Synpunkten är noterad.

BOENDE 7 INOM FASTIGHET BÄVERN 1
Genomgången från Stadsparken till Valen bör behållas som den är. Alltså 
inte förminskas eller flyttas närmare Nygatan 9. Bygg gärna ETT hus 
liknande hus i samma höjd som de på Nygatan 9. 11. Och 13, och använd 
INTE Stadsparken eller torget till byggnationen. Låt portalen, träd och 
planteringar vara kvar på nuvarande platser till glädje för trelleborgarna, 

KOMMENTAR
Fastighetsgränsen till Bävern 1 påverkas inte av förslaget och ytan 
mellan Kiosken 1 och Bävern 1 kommer fortsätta utgöras av allmän 
platsmark.

Platsen närmst torget i förlängningen av kv. Bävern har andra 
förutsättningar än de övriga bostadshusen. Platsen omges av allmän 
platsmark i form av torg, park, gata och gångvägen mellan Valen 
och parken. Planförslaget utgår från de givna förutsättningarna 
med en byggrätt som inte bygger på en traditionell framsida och 
baksida med gård. Förslaget vill istället framhäva två bostadshus 
med kommersiella lokaler i bottenvåningen. 

Det pågår en översyn av både torget och parken och i det arbetet 
kommer även entréerna ses över. Som framgår i planbeskrivningen 
medför planförslaget att viss yta som idag tillhör Kiosken 1 överföras 
till allmän platsmark och vice versa. 
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BOENDE 8 INOM FASTIGHET BÄVERN 1

FÖRSÄMRAD BOENDEMILJÖ

Samhällsbyggnadsnämndens framförhållning måste tyvärr ifrågasättas. 
Hur kan befintlig nybyggnation på fastigheten Bävern 1 och dess placering 
av balkongerna mot väst godkännas, för att ett år senare med detta förslag 
förstöras? Dagsljuset kommer drastiskt att minska. Placeringen av nya 
byggrätter placeras även så pass nära att både insyn och utsyn blir ett 
problem. (1)

SMÅSKALIGHET

Det står i planprogrammet att ”byggrätten anpassar sig till omkringliggande 
befintliga byggnadsskalor med två varierande höjder”. Befintlig 
bostadsbebyggelse som ligger intill Nygatan och torget varierar inte i 
höjd – detaljplaneförslaget avviker därmed markant från den befintliga 
bostadsbebyggelsen. Det finns inte heller ett 10-våningshus för bostäder i 
Trelleborg, vilket istället bidrar till att rumsligheten och den mänskliga skalan 
inom området förstörs. Ovanstående gäller främst för byggnaden som 
placerats mot parken, där skalan går från markplan till ett 10-våningshus. 
(2)

Anledningen till husens placering förklaras heller inte. Det står även 
”torg” på plankartan, var är detta torg någonstans? (3)

UTREDNINGAR

Uppfylls de krav som ställs på dagsljus i de befintliga husen med tanke på 
planförslaget? Detta har inte studerats eller redovisats i planbeskrivningen. 
(4)

Ingen vindstudie har gjorts för att se hur de nya höghusen kommer 
att påverka omkringliggande miljö. Det är viktigt att mikroklimatet 
omkring byggnaderna studeras och att konsekvenserna redovisas i 
planbeskrivningen. Troligtvis kommer den nya entrén/gränden bli ett 
blåshål, detta måste studeras för att bedöma lämpligheten av den höga 
bebyggelsen. (5)
Efter skuggstudien blir man ju väldigt konfunderas på om man bara gör 
den – för att den ska göras – utan att faktiskt ta hänsyn till resultatet att 
den höga byggnaden förstör Stadsparken och torget. (6) Även fina gamla 
träd som stått i stadsparken i över hundra år ska tas ner, dessa måste man 
givetvis också ta hänsyn till. (7)
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PRIVATISERING AV VIKTIGA ALLMÄNNA YTOR

Stadsparken kommer att uppfattas som privat i denna del och kommer 
förstöra för de som stadsparken är till för – allmänheten. Dessutom så 
ska området som nu planläggs för bostäder vara park/grönt enligt den 
fördjupade översiktsplanen. Tycker Samhällsbyggnadsnämnden att den 
fördjupade översiktsplanen är ett oviktigt dokument som inte ska följas?

Det står ”Passagen mellan Kiosken och kvarteret Bävern omgestaltas 
för en tydligare utformning som förbindelsestråk mellan Nygatan och 
Stadsparken.” Idag finns det ett tydligt stråk mellan Valen/Nygatan och 
stadsparken. I detaljplanen bryts detta stråk med en hög byggnad. Stråket 
kommer oavsett utformning bli mycket sämre. 

Omgestaltningen är heller inget som säkerställs i detaljplanen, så att 
nämna det blir ju väldigt missvisande för allmänheten. Det som tidigare 
var ett väl använt stråk kommer bli en gränd som kommer upplevas som 
privatiserad och kommer bli svår att hitta till.

Det arkitektoniska går ju tyvärr inte heller att säkerställa, varken genom 
exploateringsavtal eller genom denna detaljplan, så att nämna det blir ju 
väldigt missvisande för allmänheten. (8)

KOSTNADER FÖR UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS

Det står att ”Exploatören ska ersätta kommunen för kostnader gällande 
anläggande av allmän platspark och allmänna anläggningar.” Kommer man 
följa kommunens riktlinjer och exploateringspolicy i det exploateringsavtal 
som kommer att tecknats med exploatören? Eller kommer Trelleborgs 
invånare få bidra för denna privata exploatering? (9)

KOMMENTAR
1. Förslaget ligger i linje med den utveckling som beskrivs i rådande 
kommunala styrdokument och samhällsbyggnadsförvaltningen 
anser att förslaget bidrar till en positiv utveckling av miljön. 
Avståndet mellan husen finns på flera platser i Trelleborg och är 
inget ovanligt mått i en central stadsmiljö. Avsikten har hela tiden 
varit att Kiosken 1 ska bebyggas och skapa ett tydligt möte med 
torget.
2. Planområdet har andra förutsättningar än bostadshusen inom 
kv. Bävern, genom att vara omgiven av allmän platsmark och 
angränsa till Stortorgen. Kommunens bedömning är att platsen 
klarar en högre byggnad och som kommer fungera som landmärke 
för ”centrum”. Kortaste avståndet mellan husen inom Kiosken 1 
och Bävern 1 upprepas på flera platser i centrala Trelleborg och 
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bedöms inte som ovanligt i en stadsmiljö.

3. Den allmänna platsmarken föreslås att regleras med ”Torg”, i 
enlighet med Boverkets rekommendation. Förklaring framgår i 
planbeskrivningen.

4. Utifrån husens form, placering, fönstersättningsmöjligheter och 
möjliga planlösningar är bedömningen att en dagsljusstudie inte 
behöver tas fram under planprocessen. Vid behov kan krav ställas 
på att en dagsljusutredning ska redovisas i samband med ansökan 
om bygglov.

5. Det finns inget som tyder på att platsen skulle bli ett blåshål då 
det finns stora öppna ytor kring båda husen. Bedömningen är att 
det inte behövs göras en vindstudie under planarbetet.

6. Syftet med en skuggstudie är att visa vilka effekter och 
konsekvenser planförslaget ger på omgivningen. Skuggstudien 
redovisar att förslaget kommer påverka omgivningen men 
påverkan bedöms som liten eftersom parken skuggar sig själv med 
sina höga träd.

7. Parken kommer att utökas med en yta av 6000 kvm. De träd 
som berörs av planförslaget bedöms kompenseras i och med den 
utvidgning av parken som kommer att ske.

8. Mötet mellan parken och torget planeras att omgestaltas och 
bli tydligare. Entréerna till parken kommer att ses över med målet 
att skapa öppna, tillgängliga och inbjudande entréer. Avståndet 
mellan husen inom Kiosken 1 och Bävern 1 är att jämföra med 
flertalet gatusektioner i centrala Trelleborg, ett återkommande mått 
som inte upplevs som kort eller trångt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen följer den fördjupade 
översiktsplanen som visar att större delen av planområdet är 
yta för blandad bebyggelse, område för handel och prioriterat 
fotgängarstråk, vilket framgår i planbeskrivningen. Endast en 
mindre del är markerad som allmän platsmark (grönt). Markbyte 
kommer att ske bl.a. kommer kvartersmark överföras till kommunal 
mark, för att skapa en bättre struktur med bl.a. sammanhängande 
gångstråk utmed Nygatan. 
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9. Fastighetsägaren står för sina kostnader och kommunen för 
kostnaderna inom allmän platsmark. Därtill görs regleringar så att 
åtgärder som krävs inom allmän platsmark för ett genomförande 
inom kvartersmark regleras till exploatören. Detta regleras med 
exploateringsavtal mellan kommun och berörd exploatör, vilket 
framgår i planbeskrivningen.

BOENDE 9 INOM FASTIGHET BÄVERN 1
Vi delar de synpunkter som framförts av styrelsen för brf Stadsparkhusen. 
Vi är sålunda inte kritiska till en nybyggnation på Kiosken 1, men anser att 
denna bör anpassas till omgivande byggnader. Vi vill dessutom framföra 
följande:

Vattentornet i Trelleborg är ett landmärke och karaktärsbyggnad 
för centrala Trelleborg. Det har under mer än hundra år varit en central 
byggnad för stadsbilden runt torget och Stadsparken med dess relativt låga 
omgivande byggnader bestående av 4–5 våningshus. Vi anser således 
att ett 10-våningshus gränsande både till Stadsparken och torget mycket 
kraftigt skulle störa stadsbilden och förändra den historiska karaktären 
av centrala Trelleborg. Den förtätning som enligt planförslaget skulle ske 
genom byggandet av två dominerande hus på en mycket liten yta skulle 
dessutom radikalt förändra karaktären av öppenhet och generositet. Vi 
framhåller att en nybyggnation på Kiosken 1 bör följa de intentioner och 
den stadsbild som skapats med de tre husen på Nygatan 9–13 för att ge 
harmoni och trivsel runt torget och Stadsparken. (1) Man kan dessutom 
konstatera att en nybyggnation på 10 våningar alldeles intill huset på 
Nygatan 9 kraftigt skulle påverka boendemiljön i denna fastighet och då 
framförallt dess lägenheter i västerläge. (2)

KOMMENTAR
1. Det har varit en viktig förutsättning att inte uppföra byggnader 
som närmar sig vattentornets höjd, cirka 50 meter. Föreslagna 
höjder ligger på 23 respektive 34 meter.

2. Kortaste avståndet mellan husen inom Kiosken 1 och Bävern 
1 upprepas på flera platser i centrala Trelleborg och bedöms inte 
som ovanligt, trångt eller nära i en stadsmiljö. Dessutom är det 
endast en mindre sträcka som har detta avståndet (endast cirka 10 
meter). Större delen har ett längre avstånd mellan husen.
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BOENDE 1, LANSEN 19
Jag vill härmed protestera, mot planerna på att bygga två höga hus vid 
Stortorget, ett 10-våningshus och ett 6-våningshus. 

Detta ingrepp i stadsmiljön, skulle för alltid förstöra den vackra miljön 
och atmosfären vid torget och inte minst stadsparken. (1) Bortsett från den 
estetiska aspekten, skulle byggnationen, enl. Tekniska kontoret, innebära, 
att två 120-åriga bokar, till ett uppskattat värde av 1,1 miljoner, fälls och även 
den gamla portalen till parken rivs, för att bereda plats för byggnaderna. (2) 
Byggnaderna kommer också, att kasta stora skuggor över parken. (3) Detta 
ingrepp medför en sådan förfulning av denna, viktiga, centralt belägna plats, 
att stadens karaktär för alltid, skulle förändras. Skall Trelleborgs stadsmiljö 
bevaras, någorlunda intakt, får inte dessa byggnader, uppföras, anser jag. 
Stan har redan genomgått så stora förändringar, att inte mycket, av det 
gamla Trelleborg, återstår, utom möjligtvis detta område. (4)

KOMMENTAR
1. Förslaget syftar till att tillföra bostäder och lokaler för verksamheter 
i en struktur som bidrar till att stärka och utveckla såväl staden som 
platsen. Planförslaget syftar även till att möjliggöra en enhetligt 
utformad gångväg utmed Nygatan, från kv. Bävern fram till 
Stortorget. Förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken utgörs 
av allmän platsmark vilket inte förändras med detta planförslaget.
 
2. Parken kommer att utökas med cirka 6000 kvm. I det 
sammanhanget bedöms de två bokarna som kommer behöva 
avverkas som mer än väl kompenserade.

3. Planbeskrivningen innehåller en skuggstudie där det tydlig 
framgår att husen kommer skugga parken. Påverkan bedöms dock 
som liten i sammanhanget då parken till största delen skuggar sig 
själv med sina höga träd.

4. Ambitionen är att fortsätta utveckla Trelleborg som en attraktiv 
plats att både leva och arbeta på, vilket förslag bedöms bidrar till.
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ÄNDRINGAR AV 
PLANFÖRSLAGET 
Utöver redaktionella ändringar har följande förändringar gjorts i 
planförslaget: 

 - Ytan för allmän plats mellan Bävern 1 och Kiosken 1 har utvidgats.
 - Avståndet mellan kvartersmarken och befintlig nätstation har utökats.
 - Planbestämmelse om bullerriktvärden har tillförts plankartan.
 - Text från bullerutredningen har kompletterats till planbeskrivningen.
 - Text och bild gällande flytt av befintliga ledningar i marken har tillförts  

  planbeskrivningen.
 - Genomförandekapitlet har kompletterats med upplysning om   

  flyghindersanalys.
 - Bilparkering för funktionsnedsatta redovisas på illustrationskartan.
 - Text om avfallshantering har utvecklats.






