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GENOMFÖR ANDE  
AV SAMR ÅDET
Ändring av detaljplan för Bocken 6, Trelleborgs kommun, DP 
266 har varit föremål för samråd under tiden 2020-03-23 till 
2020-04-20. Samrådshandlingarna har funnits tillgängliga på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborgs kommun, Stadsbiblioteket, 
biblioteken i Anderslöv och Gislöv samt på kommunens hemsida. 
 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. 15 yttranden har inkommit, varav 10 
utan synpunkter.

INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER

 - Trafikverket 
 - Region Skåne
 - Kommunstyrelsens arbetsutskott
 - Socialnämnden
 - Bildningsnämnden
 - EON Energidistribution AB
 - Hyresgästföreningen
 - PostNord
 - Skanova
 - Weum Gas AB

INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER

 - Länsstyrelsen 
 - Lantmäteriet
 - Räddningstjänsten
 - Tekniska Servicenämnden
 - Fastighetsägare A
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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

Inga 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

LÄNSSTYRELSENS FORMELLA SYNPUNKTER 

HÄLSA OCH SÄKERHET - BULLER 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på 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 planhandlingen 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. 

LÄNSSTYRELSENS 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 TILL 
LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE
Planförslaget innebär en ändring av detaljplan som syftar till att 
endast pröva lämpligheten att justera tillåten byggnadshöjd samt 
att släcka ut våningsantalet i gällande stadsplan A0. Det innebär 
att markanvändningen i gällande detaljplan kvarstår och att en ny 
bedömningen kring markens lämplighet gällande störning och risk 
inte kommer att göras. Planbeskrivningen har kompletterats med 
detta resonemang.
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LANTMÄTERIETS YTTRANDE
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-02-19) har 
följande noterats: 

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 

Det är svårt att i handlingen plankartan se vad denna ändring avser. 

PLANBESKRIVNING 

I planbeskrivningen står att handlingen ska läsas tillsammans med 
Stadsplan för Trelleborgs stad (A0) m.m. Då det bara kan finnas en 
detaljplan för ett område bör det tydliggöras att det är planen i sin ändrade 
form som gäller. Det bör framgå att det inte rör sig om ett tillägg. 

Information saknas om gemensamhetsanläggningen Bocken ga: I 
påverkas av ändringen eller ej. För det fall att gemensamhetsanläggningen 
bör omprövas och någon del upphävas aktualiseras ersättningsregler enligt 
AL 40 a § vilka inte är dispositiva. 

KOMMENTAR TILL  
LANTMÄTERIETS SYNPUNKTER

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

Plankartan justeras för att tydliggöra vad ändringen avser. 
Ändringarna redovisas direkt på plankartan.

PLANBESKRIVNING

Planbeskrivningen ändras på sidan 5 i enlighet med Lantmäteriets 
synpunkter för att tydliggöra att det är planen i sin ändrade form 
som gäller.
  Detaljplanen medger redan idag byggrätt på den aktuella 
fastigheten. Ändringen av detaljplanen innebär endast att 
byggnadshöjden justeras från 13 till 14 meter och att bestämmelse 
om högsta antal våningar utgår. Ändringen i sig påverkar således 
inte gemensamhetsanläggningen. Gemensamhetsanläggningen 
kan dock behöva omprövas beroende på hur fastigheten bebyggs.
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KOMMUNALA OCH 
REGIONALA ORGAN
RÄDDNINGSTJÄNSTENS YTTRANDE
Räddningstjänsten har inget att invända mot att tillåten byggnadshöjd utökas 
till 14 meter men vill påminna om vilka krav som ställs för att utrymning ska 
kunna ske med hjälp av räddningstjänsten. Se stycke Tillgänglighet och 
utrymning på nästa sida. 

 Om bygglovsansökan inkommer för en byggnad som sluter ett kvarter är 
det viktigt att möjligheten till utrymning inte försämras för övriga fastigheter i 
kvarteret. 

TILLGÄNGLIGHET OCH UTRYMNING 

Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon ska anordnas inom området. 
Avståndet mellan körbar väg och byggnaders entreer får inte överstiga 50 
meter. 
 Med hänsyn till räddningstjänstens framkomlighet ska vägar och 
eventuella räddningsvägar uppfylla följande: 

 - Minst 3 meter körbanebredd
 - Minst 4 meter fri höjd
 - Maximalt 8 % lutning i längsriktning
 - Maximalt 2 % tvärfall
 - Minst 50 meter vertikalradie
 - Minst 7 meter innerradie i kurvor samt tillräcklig breddökning och  

  hindersfritt sidoområde före, genom och efter kurvan.
 - Bärigheten bör motsvara gatunätets bärighet.

UTRYMNING MED HJÄLP AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN (<11 METER) 

Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning 
får inte avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke och marken 
överstiga 11 meter. Uppställningsytan ska vara minst 3 meter lång och 
2,5 meter bred, placerad 1-1,5 meter ut från ytterkanten av de balkonger 
eller fönster som ska kunna nås med stegen. Uppställningsytan bör vara 
hårdgjord (asfalt, grus, gräsarmering) men gräsmatta kan accepteras om 
det bedöms att denna har tillräcklig bärighet för att klara stegen samt vikten 
från två personer (totalt minst 250 kg).

UTRYMNING MED HJÄLP AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN (>11 METER, ≤ 

23 METER) 

Om utrymning ska ske med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon får inte 
avståndet mellan fönsters underkant/balkongräcke överstiga 23 meter och 
åtkomlighet för räddningstjänstens höjdfordon måste säkerställas via det 
normala vägnätet eller via särskilda räddningsvägar. 
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Uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon ska uppfylla 
följande förutsättningar:

 - Minst 5 meter bred och 12 meter lång
 - Maximalt 8,5 % lutning i någon riktning
 - Bärigheten bör motsvara gatunätets bärighet.
 - Vara placerad utanför de balkonger eller fönster som ska kunna nås  

  med höjdfordon.
 - Vara placerad maximalt 9 meter från husvägg eller balkongkant.  

  Avståndet mäts från fasaden (vid fönsterutrymning) eller balkongkanten 
  till kanten på uppställningsplatsen.

KOMMENTAR TILL  
RÄDDNINGSTJÄNSTENS YTTRANDE
Förvaltningen noterar att Räddningstjänsten inte har någon 
erinran mot planändringen. Räddningstjänstens synpunkter i övrigt 
föranleder inga justeringar av planförslaget.



10

TEKNISKA SERVICENÄMNDENS YTTRANDE

ALLMÄNT 

Tekniska servicenämnden har inga synpunkter på förändringen, men har 
några kommentarer och rekommendationer som bör beaktas. 

RÄTTIGHETER 

Ändringen av detaljplan berör inga servitut eller andra rättigheter. 

PARKERING 

Cykelparkering och bilparkering för boende och besökare ska ordnas enligt 
kommunens parkeringsnorm. 

VA 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, 
vatten och spillvatten.

VA-avdelningen har inga synpunkter däremot upplyser de om att 
uppdämningsnivå är marknivå för både spillvatten och dagvatten för alla 
nya anslutningar. 

GATUAVDELNINGEN 

Inga synpunkter. 

PARK OCH NATUR  

Inga synpunkter. 

KOMMUNEKOLOG  

Inga synpunkter. 

ENERGIAVDELNINGEN 

Inga synpunkter. Som ren info kan nämnas att det troligtvis kommer att 
byggas en ny nätstation någonstans på kv. Hjorten. 
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AVFALLSHANTERING

Avfall och återvinning ska tas om hand enligt kommunens avfallsplan. Denna 
byggnation kommer att påverka insamlingen från flera grannfastigheter 
som i dag får sitt avfall hämtat från gården. I ett tidigare skede har avfall 
haft en dialog med tänkta byggherrar.
 Det finns en oro från förvaltningens sida om att planen medför ett tvång 
till undantag avseende den övre dragvägsgränsen. Därmed vill Avfall- och 
återvinningsavdelningen ha en fördjupad dialog om hur man planerar 
hämtningen i hela kvarteret innan beslut fattas.

KOMMENTAR TILL  
TEKNISKA SERVICENÄMNDENS YTTRANDE
Förvaltningen noterar att Tekniska Servicenämnden inte har någon 
erinran mot planändringen. Tekniska Servicenämndens synpunkter 
i övrigt föranleder inga justeringar av planförslaget. Dessa får 
hanteras i samband med bygglov.
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SAK ÄGARE  
OCH ÖVRIGA
FASTIGHETSÄGARE A
Att motivera en ändring för att kunna finansiera en byggnad med lokaler i 
bottenvåningen är enbart dumt. Trelleborg är redan idag en av städerna i 
landet med flest lediga lokaler. 
 Tomten är väldigt liten 651 kvm och att motivera trädplantering och 
grönmiljö på denna är enbart löjligt. 
 En stor del av tomten måste idag vara fri eftersom räddningstjänsten 
behöver tillträde för sina fordon till gården, där även många hyresgäster 
idag parkerar. Redan idag har området stora parkeringsproblem, att bygga 
högre ökar dessa problem. 
 HSBs avfallshantering på platsen idag är mycket bristfällig med 
återkommande sanitära olägenheter för omgivande fastigheter. 
 Sol och skugg utredning bör genomföras. Vår fastighet är en av dem 
som påverkas. 
 Med ovan som grund yrkar vi som fastighetsägare till Bockgränden 10 
att: Samhällsbyggnadsnämnden inte ändrar gällande detaljplan. 

KOMMENTAR
Gällande detaljplan medger redan en byggrätt för bland annat 
bostäder och verksamhetslokaler på den aktuella fastigheten. 
Fastigheten kan alltså redan idag bebyggas utifrån gällande 
detaljplan. Ändringen av detaljplanen innebär endast att 
byggnadshöjden justeras från 13 till 14 meter och att bestämmelse 
om högsta antal våningar utgår. Ändringen har således ingen 
påverkan på synpunkterna gällande räddningstjänstens 
tillgänglighet, parkering eller avfallshantering. En höjning av 
byggnadshöjden med 1 meter bedöms ge ringa konsekvenser 
för skuggbilden inom kvarteret och av denna anledning har ingen 
skuggstudie gjorts.
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ÄNDRINGAR AV 
PLANFÖRSLAGET 
Följande ändringar har gjorts i planförslaget: 

 - Kompletterande resonemang kring risker och störningar i   
  planbeskrivningen.

 - Föreslagna ändringar visas direkt i plankartan.






