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VAD ÄR EN DETALJPL AN?
En detaljplan är et t jur idiskt bindande dokument där kommunen 

reglerar hur mark- och vattenområden får användas och hur området 
får bebyggas. I detaljplanen redovisas gränser för allmänna platser, 

kvar tersmark och vattenområden.

SÅ HÄR L ÄSER DU DETALJPL ANEN
Detaljplanen består av en plankar ta med olika planbestämmelser.  
Till plankar tan hör även en planbeskrivning (det här dokumentet)  

som förklarar syf tet med och innehållet i plankar tan. 
Planbeskrivningen har tre kapitel. I det första kapitlet beskrivs och 

motiveras de olika planbestämmelserna som f inns på plankar tan.  
I genomförandekapitlet beskrivs hur detaljplanen kan genomföras.  

I det sista kapitlet beskrivs förutsättningarna för planarbetet och  de 
konsekvenser som kan uppstå ti l l följd av att detaljplanen genomförs.

PL ANFÖRFAR ANDE
    Detaljplanen tas fram med standardför farande i enlighet med 

plan- och bygglagen (2010:900). Processen ser ut så här:   
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PLANBESKRIVNING
Läses tillsammans med övriga bestämmelser i Stadsplan för Trelleborgs 
Stad (A 0) fastställd 1920 samt 39 § byggnadsstadgan (1959:612). Det 
är detaljplanen i sin ändrade form som gäller. Stadsplanen har tidigare 
ändrats för andra områden genom detaljplan A 01, A 02, A 05, A 06, DP 194 
samt DP 253.

ÄNDRINGENS SYFTE

Syftet med ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) 
är att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse 
i högst tre våningar utan att försämra förutsättningarna för generösa 
rumshöjder eller menligt förändra proportionerna på gaturummet.

FÖREGÅENDE SIDA: Planområdet ligger i östra delen av centrala Trelleborg. 
Fastigheten har gräns mot Östergatan samt Johan Kocksgatan och omfattar ca 
651 kvm.

Gällande stadsplan A0. Området där ändringen gäller är markerat i vitt.

14.0
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK

Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter. Syftet med bestämmelsen
är att säkerställa lämpliga proportioner på gaturummet, där förhållandet
mellan Östergatans bredd och byggnadens höjd blir cirka 1:1,2. Syftet 
är också att möjliggöra högre rumshöjder om fastigheten bebyggs i 
fyra våningar. Möjligheten till en generös rumshöjd är en särskilt viktig 
förutsättning för etableringen av centrumverksamheter i bottenvåningen 
men även för en god boendemiljö.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

BESTÄMMELSE SOM UTGÅR INOM PLANOMRÅDET

Inom fastigheten Bocken 6 ersätter ovanstående bestämmelse om 
högsta byggnadshöjd följande planbestämmelse tillhörande Stadsplan för 
Trelleborgs Stad (A0) fastställd 1920: 

1:o. Byggnad får icke uppföras till större höjd än 13,0 meter till 
skärningen emellan fasadliv och takfall, räknat från markens medelnivå 
invid byggnaden, och får icke innehålla flera än tre (3) våningar, källare och 
vind ej medräknade. Om källares höjd över omgivande markens medelhöjd 
överstiger 1,5 meter, räknas källaren som våning.

Syftet med att häva bestämmelsen som begränsar antalet våningar är att 
möjliggöra högst fyra våningar plus eventuella vinds- och källarvåningar. 
Tillsammans med fastighetens begränsade längd mot gatan säkerställs en 
mänsklig skala på bebyggelsen med en visuell och upplevd kontakt mellan 
gatan och byggnadens översta våningar.
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Planutsnitt från plankarta. Ändringen gäller inom redovisat egenskapsområde, 
vilket motsvarar hela fastigheten Bocken 6

Ortofoto från 2019 med fastigheten Bocken 6 utmarkerad
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GENOMFÖR ANDE
ORGANISTATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Ändringen av detaljplanen beräknas kunna antas under tredje kvartalet 
2020. Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vunnit laga 
kraft.

TEKNISK INFRASTRUKTUR

DAGVATTEN

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 
Fastigheten är idag hårdgjord.

VA

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten.

EL OCH ENERGI

I Östergatan och Johan Kocksgatan löper ledningar för fjärrvärme, gas och 
el. Planområdet bör kunna kopplas på befintligt nät.

AVFALLSHANTERING

Avfall och återvinning ska tas om hand enligt kommunens avfallsplan. 
Hämtning kan ske från Östergatan eller Johan Kocksgatan. 
Nya avfallsutrymmen kan lokaliseras i ny byggnad eller på 
innergården. 

EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

PLANEKONOMI

Framtagandet av ändringen av detaljplanen bekostas av planbeställaren.

EXPLOATERINGSAVTAL

Det behövs inget exploateringsavtal då ändringen av detaljplanen endast 
berör en privat fastighet på kvartersmark där planbeställaren också är 
fastighetsägare.
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FASTIGHETSRÄTTLIGA GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETSBILDNING

Planområdet berör fastigheten Bocken 6 som ägs av Skånekompaniet 
Bocken AB, en del av HSB. Ingen ändring av fastigheten är aktuell. 
Ändringen av detaljplanen hindrar inte att ny fastighetsbildning kan ske.

SERVITUT OCH RÄTTIGHETER

Hela fastigheten Bocken 6 ingår i gemensamhetsanläggning Bocken ga:1. 
Fastigheterna Bocken 3, 4, 5 och 6 utgör samfällighet för anläggningen. 
Ändringen av detaljplanen påverkar inte gemensamhetsanläggningen. 
Gemensamhetsanläggningen kan dock behöva omprövas beroende på hur 
fastigheten bebyggs.

Illustration som visar fastigheter och gemensamhetsanläggning med planområ-
det markerat i orange Credits not available.

februari 16, 2020Detaljerad information
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH KONSEKVENSER
BAKGRUND

POLITISKA BESLUT

Initiativ till att ändra detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs stad (A0) har 
tagits av fastighetsägaren som avser att vidta en åtgärd som förutsätter 
att detaljplanen ändras. Fastighetsägaren inkom med en begäran om 
planbesked den 2019-04-03 för att möjliggöra bebyggelse i fyra våningar. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-08-06 § 121 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att pröva lämpligheten i en ändring av 
detaljplan för fastigheten Bocken 6. Den 10 mars 2020 § 80 beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att låta samråda om föreliggande planförslag. 
Den 2 juni 2020 § 191 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samrådsredogörelsen, samt att ställa ut det föreliggande och reviderade 
planförslaget för granskning. Planförslaget tas fram med standardförfarande 
enligt plan- och bygglagen (2010:900).

PLANDATA

Planområdet omfattar hela fastigheten Bocken 6 med en fastighetsarea 
om cirka 651 kvm. Marken används idag parkering samt som utfart 
från angränsande fastigheter Bocken 3, 4 och 5 som bland annat har 
markparkering och sophantering på samfälld innergård.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap Miljöbalken.

RIKSINTRESSEN OCH STRANDSKYDD
Planområdet berörs inte av strandskydd. 

Området omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Området 
är redan planlagt med en byggrätt och ligger inom tätorten Trelleborg. 
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset negativt och 
förtätningen påverkar inte möjligheten att röra sig längs kusten. 
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STAD OCH SAMHÄLLE

PLATSENS HISTORIK

Sträckningen Stavstensvägen - Västergatan - Algatan - Östergatan - Östra 
Förstadsgatan härstammar från medeltiden som in- och utfartsväg till 
och från staden. Mot slutet av 70-talet förlängdes parallellgatan i söder, 
Hamngatan, med nya infarter i öst och väst och den gamla huvudgatan 
skars då av.

Kvarteret Bocken planlades redan 1876 i Trelleborgs första stadsplan 
och tillhör i gällande stadsplan från 1920 de kvarter som ingår i ”gammal 
stadsdel”. Kvarteret bestod på 1800-talet av ett tjugotal mindre fastigheter 
som till stor del redan var bebyggda.

KULTURMILJÖ

Fastighetsstrukturen i kvarteret Bocken är i stort oförändrad och huvuddelen 
av bebyggelsen är från 1800-talet i sekelskiftesstil med enstaka byggnader 
i funkis- och 50-talsstil. De flesta av byggnaderna är välbevarade och 
bedöms kulturhistoriskt värdefulla eller särskilt kulturhistoriskt värdefulla 
tack vare sin tidstypiska arkitektur.

Byggnaden på grannfastigheten Bocken 5 har höga miljöskapande 
värden och bidrar med sin intakta gatufasad till förståelsen av sekelskiftets 
gatubebyggelse. Nybyggnation på aktuell fastighet innebär sannolikt att 
den byggs samman med byggnader på angränsande fastigheter. Den 
befintliga bebyggelsen är till viss del förberedd för detta då de är uppförda 
med brandgavlar.

Områdets mångfald och variation i uttryck och skala är en direkt 
konsekvens av den småskaliga fastighetsstrukturen och skapar goda 
förutsättningar för en förtätning av den aktuella fastigheten med nutida 
arkitektur att fungera väl i kontrast till angränsande byggnader om den 
utförs med en hög ambitionsnivå beträffande fasadkomposition, utförande 
och materialval.

Inom planområdet finns inga kända fornminnen. Anmälningsplikten 
rörande fornlämningar gäller. Framkommer fornlämningar vid markarbeten 
ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas 
och Länsstyrelsen underrättas.
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STADSSTRUKTUR OCH LANDSKAPSBILD

Fastigheten ligger på Trelleborgs viktigaste stråk inom stadskärnans 
kvarterstad med slutna kvarter. Skalan i området varierar mellan 1 till 5 
våningar med en byggnadshöjd på upp till cirka 13 meter väster om Johan 
Kocksgatan. Östergatan upplevs i huvudsak lika bred som den är hög, 
med småskaliga pittoreska inslag. En avgörande egenskap för stadsbilden  
är huvudbyggnadernas placering i fastighetsgräns mot intilliggande gata. 
Kvarteren är i princip helt sammanbyggda och har en ansenlig mängd 
verksamhetslokaler i bottenvåningarna på den äldre bebyggelsen, vilket 
bidrar till att aktivera gaturummet.

I kvarteret Hjorten öster om Johan Kocksgatan förändras stadsbilden 
märkbart. Kvarteret består av enstaka större fastigheter och solitära 
storskaliga byggnadsvolymer i upp till ca 16 meters byggnadshöjd som är 
placerade tillbakadragna från gatan.  Gränsen för allmän platsmark är svår 
att utläsa när gaturummet övergår till impedimentytor och markparkering 
på kvartersmark.

Ändringen av detaljplanen innebär vid genomförande en förändring av 
stadsbilden jämfört med nu gällande byggrätt i tre våningar. Förändringen 
bedöms inte skada stadsbilden.

NATURMILJÖ OCH BIOLOGISKA VÄRDEN

Inom planområdet finns inga kända biologiska värden eller vegetation som 
omfattas av biotopskydd. 

Ändngen av detaljplanen bedöms vid genomförande inte få några 
konsekvenser för naturmiljön i området. Trädallén på Johan Kocksgatan 
kan kompletteras med ett eller ett par träd på allmän platsmark vid den 
aktuella fastigheten.

TILLGÄNGLIGHET

Genomförandet av ändringen av detaljplanen bedöms inte få några 
konsekvenser för tillgängligheten eller orienterbarheten.

KOLLEKTIVTRAFIK

Närmsta hållplats är Trelleborgs Centralstation, som ligger mindre än 300 
meter åt sydväst och är nav för byten mellan alla kollektivtrafiklinjer som 
trafikerar kommunen inklusive regionbussar och tåg. Kollektivtrafikens 
konkurrenskraft gentemot bilen är i dessa kvarter som starkast i kommunen. 

MOTSATT SIDA: Överst en flygbild österifrån från 2014 som visar luckan i det annars slutna kvarteret Bocken.
I mitten foto söderut från Johan Kocksgatan med den aktuella fastigheten mitt i bild. 
Nederst foto västerut från Östergatan som visar angränsande bebyggelse.
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GATUNÄT OCH TRAFIK 

Fastigheten ligger på hörnet mellan Östergatan och Johan Kocksgatan. 
Gatorna utgör viktiga länkar i stadens centrala gatustruktur. 

Östergatan övergår till Algatan ett kvarter västerut och utgör stadens 
viktigaste fotgängarstråk. Gatan är enkelriktad för biltrafik österut vilket 
gett plats åt en dubbelriktad cykelbana. Johan Kocksgatan har smala 
gångbanor som samsas med intermittenta cykelfält på ömse sidor.

PARKERING

Vid exploatering ska cykelparkering och bilparkering för boende, besökare 
och arbetande ordnas enligt kommunens parkeringsnorm. Parkering 
kan ordnas på den egna fastigheten eller på annan fastighet genom 
parkeringsköp av kommunen.

SAMHÄLLSSERVICE

Fastigheten ligger i Trelleborgs innerstad, vilket innebär att det finns god 
tillgång till ett komplett serviceutbud, såväl offentligt som kommersiellt, 
inom gångavstånd.

De nya bostäder som ändringen av detaljplanen möjliggör kan bidra till 
ett ökat underlag för befintlig service i stadskärnan. Verksamhetslokaler i 
bottenvåningen kan även bidra till ett utökat serviceutbud i närområdet.

BARNPERSPEKTIV

Ändringen av detaljplanen påverkar barn som vistas i Trelleborg och som 
kan komma att bo i nya bostäder på fastigheten. Ändringen bedöms ta 
hänsyn till barnens bästa. Barnperspektivet har inte fått något särskilt 
genomslag i detaljplanen och en barnkonsekvensanalys har inte bedömts 
relevant.

HÄLSA OCH SÄKERHET

RISKER OCH STÖRNINGAR

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. Ändringen bedöms som så liten och  
markanvändningen i gällande detaljplan kvarstår, varför en ny bedömning 
kring markens lämplighet gällande störning och risk inte gjorts.
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SOL OCH SKUGGA

En sol- och skuggstudie har inte genomförts. Konsekvenserna av den en 
meter högre högsta byggnadshöjden bedöms i sammanhanget vara av 
ringa betydelse.

LUFTKVALITET

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids.

VATTENKVALITET 

Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra att några 
miljökvalitetsnormer för vatten överskrids.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

MARKBESKAFFENHET

Miljöteknisk markundersökning är genomförd som visar att jordlagren 
utgörs överst av fyllning med överbyggnadsmaterial (asfalt,
bärlagergrus, sand) och sand, sten och matjord med inslag av tegel och
betong. Fyllningen finns ner till 0,35-1 m djup. Fyllningen underlagras av 
sand, grusig sand och stenig grusig sand eller morän ner till 1,5-2,1 m djup. 
Detta följs sedan av lermorän.

Markundersökningen visar att marken generellt sett ej anses vara 
förorenad även om diffusa föroreningar av ytjorden förekommer. Vid 
exploatering inom området behöver jord med halter över riktvätrdet för 
känslig mark saneras.

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, 
vatten och spillvatten. I Östergatan och Johan Kocksgatan löper ledningar 
för fjärrvärme, gas och el. 



16

UNDERLAG TILL PLANARBETET

ÖVERSIKTSPLAN

Ändringen av detaljplanen är förenlig med Fördjupningen av Översiktsplanen 
för Trelleborgs Stad 2025. Ändringen kan bidra till en högre exploatering 
och ett effektivare marknyttjande. Detta går i linje med kommunens mål att 
bygga tät blandstad nära befintlig service, infrastruktur och kollektivtrafik 
genom förtätningar av bebyggelsen på redan hårdgjord mark.

GÄLLANDE DETALJPLANER, OMRÅDESBESTÄMMELSER  

OCH TOMTINDELNINGSBESTÄMMELSER

Gällande detaljplan Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) är från 1920 
och möjliggör för bostäder eller annan användning som prövas lämpligt i 
bygglov. Bebyggelse får uppföras i tre våningar och till en byggnadshöjd om 
13 meter. Detaljplanen ska läsas tillsammans med 39 § byggnadsstadgan 
(1959:612) som även reglerar byggnadens placering och därigenom den 
exploateringsbara ytan inom respektive fastighet.

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Förutom den fördjupade översiktsplanen ligger följande kommunala 
styrdokument till grund för planförslaget:

 » Bostadsförsörjningsprogram

 » Parkeringsstrategi

 » Dagvattenpolicy

 » Avfallsplan

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 - Fredrik Magnusson, planarkitekt
 - Oskar Duvetorp, planarkitekt
 - Oskar Anselmsson, planarkitekt
 - Gunnar Göransson, planarkitekt
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STANDARDFÖRFARANDE

Ändring av detaljplan för del av 
Stadsplan A0 för Trelleborgs stad

Sandra Gustafsson    Fredrik Magnusson
Planchef       Planarkitekt

         PL-2019-94
DP 266

PLANBESTÄMMELSER

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 
 
  Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter.

ADMINSTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från den dag ändringen av detaljplan 
vinner laga kraft.

 0.0

BESTÄMMELSE SOM UTGÅR INOM EGENSKAPSOMRÅDET

Skala   1:1000 (A4)

PLANUTSNITT 
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV 
STADSPLAN A0 FÖR TRELLEBORGS STAD





21



22





24





26




