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Yttrande över förslag till detaljplan för Dalköpinge 2:1 i 
Trelleborgs kommun, samråd 
 
Region Skåne har mottagit rubricerad samrådshandling för synpunkter. 

 

Detaljplanens syfte 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. 

 

Region Skånes synpunkter 

 

En kriminalvårdsanstalt är av regional betydelse och ett väsentligt 

samhällsintresse. Planförslaget har föregåtts av tre lokaliseringsutredningar 

och hänvisar framför allt till funktionens stora ytbehov som anledning till 

anspråkstagande av jordbruksmark. Region Skåne ser positivt på hur 

lokaliseringsutredningarna presenteras och görs tillgängliga i 

planbeskrivningen.  

 

Planbeskrivningen nämner behovet av kollektivtrafikens utveckling. Region 

Skåne vill understryka att det är viktigt att i planprocessen utreda hur 

kollektivtrafik kan angöra planområdet. Planområdet behöver trafikförsörjas 

från staden likväl som från omlandet. Idag trafikerar stadsbuss linje 10 och 

regionbuss linje 190 i närheten av planområdet. Region Skåne vill 

uppmuntra till fördjupad dialog med Skånetrafiken om hur kollektivtrafiken 

bör utvecklas för att möta kommande behov innan planförslaget når 

granskningsskedet. Region Skåne vill framhålla att ett sammanbundet 

cykelnät skapar förutsättningar för att flexibelt välja mellan olika 

transportalternativ. Planförslaget kunde med fördel även inkludera planering 

för gång- och cykel i detta skede. I samrådsförslaget till Regionplan för 

Skåne 2022 – 2040 betonas principer om hållbart resande och vikten av att 
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satsa på stärkt infrastruktur för fotgängare och cyklister. I Region Skånes 

publikation Cykelstrategi för Skåne (2017) finns vägledning och inspiration.  

 

I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 

Skånetrafiken samt Regionfastigheter deltagit. Beslut fattas med stöd av 

regionala utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-

05 § 9. 

Med vänliga hälsningar 

Region Skåne  

 

Lina Wedin  

Chef, enheten för regional planering 
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