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Yttrande över samråd av detaljplan för detaljplan för
del av Dalköpinge 2:1 m.fl, Trelleborgs kommun L-2020-51

Redogörelse för ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en kriminalvårdsanläggning inklusive ett häkte om 
totalt cirka 450 platser med lämplig angöring från väg 9. Därtill syftar detaljplanen till att 
fastställa befintliga växthus och möjliggöra en expansion för verksamheten västerut med lämplig 
angöring från väg 9. Kommunen bedömer att planförslaget inte har stöd i gällande översiktsplan. 
Planprocessen genomförs med utökat förfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken.

Länsstyrelsens formella synpunkter

MKN-Vatten

Kommunen behöver förtydliga hur dagvattenhanteringen ska ske för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna kan följas. Det är lämpligt att kommunens miljönämnd, som är 
tillsynsmyndighet för dagvatten, deltar i planläggningen så att dagvattenhanteringen sker där det 
är lämpligt samt att eventuella åtgärder som behövs är förenliga med planen.

Länsstyrelsen noterar att verksamhetsområdet ska utökas till att innefatta hela planområdet.

Länsstyrelsens rådgivning 

Markanvändning – Industri ändamål

Det framgår av plankartan att mark föreslås för industriändamål och i planhandlingarna är det 
den befintliga växthusverksamheten som ska expandera västerut. Ändamålet för industri ger 
upphov till fler möjligheter än bara den befintliga. Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör 
redovisa ett resonemang till möjlig industrietablering för området. Länsstyrelsen anser att 
utifrån ett sådant resonemang bör det gå att addera eventuella zoner för störningsskydd eller 
andra planbestämmelser till plankartan. 
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Kulturmiljö – Arkeologi

Länsstyrelsen bekräftar att det finns en pågående dialog mellan kommun och Länsstyrelsen 
angående fornlämningar i området.

Artskydd

Länsstyrelsen noterar att en kompletterande naturvärdesinventering ska genomföras inför 
granskningsskedet. Länsstyrelsen förutsätter att resultatet av denna arbetas in i planhandlingarna.

Länsstyrelsens bedömning
Förutsatt att planhandlingarna kompletteras gällande MKN-Vatten enligt ovan har inte 
Länsstyrelsen några synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL.

Beslutande 
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Hanne Romanus. Planhandläggare Daniel Axelsson 
har varit föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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