
HUR KAN JAG PÅVERKA PLANEN?

Under samrådsperioden och granskningsperioden (se ”Hur går 
processen till” för mera info om dessa skeden) fi nns möjlighet 
att lämna synpunkter. Efter båda dessa perioder svarar kommu-
nen på alla skriftliga synpunkter som inkommit. Så för att just 
dina synpunkter ska beaktas behöver de inkomma skriftligt till 
kommunen.

Vid eventuella överklaganden så kan endast de som skickat in 
skriftliga synpunkter under samrådsperioden eller gransknings-
perioden överklaga till Mark- och Miljödomstolen. 

Skicka dina synpunkter till:
Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Epost: samhallsbyggnad@trelleborg.se

Ange diarienummer: PL-2019-51

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0410-73 30 00 (kundtjänst)Telefon: 0410-73 30 00 (kundtjänst)

Skicka in dina synpunkter senast 13 maj

HEJ!
Du har fått denna information för att du kan beröras av det 
förslag till detaljplan som håller på att tas fram av kommunen.

I förra utskicket upptäcktes ett fel i det här följebrevet. 
Därför får ni ett nytt utskick av det och förlängd 
granskningstid.

Med en detaljplan reglerar kommu-

nen hur mark och vatten ska 

användas och hur bebyggelsen 

ska se ut. Detaljplanen talar om 

vad du och andra får och inte får 

göra för byggåtgärder inom plan-

området.

VAD ÄR EN DETALJPLAN?



PLATSEN & DETALJPLANENS SYFTE

HUR GÅR PROCESSEN TILL?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste 
med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska 
utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär 
gällande struktur, skala och materialval. Angränsande område 
består i dagsläget främst av villabebyggelse och kommer med 
denna plan kompletteras med småbostadshus och radhus.

• En ansökan om planbesked inkommer till kommunen. Ett plan-
besked är en ansökan om att påbörja en detaljplaneprocess för 
en eller fl era fastigheter.

• Ansökan beviljas av Samhällsbyggnadsnämnden.

• Detaljplanearbete påbörjas och ett förslag till detaljplan framtas.

• Förslag till detaljplan bearbetas. 

• Granskning för detaljplanen. Under granskningsperioden 
fi nns ännu en möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag till detaljplan.

• Godkännande. Detaljplanen godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämnden.

• Efter antagande fi nns möjlighet för de som lämnat skriftliga
synpunkter att överklaga nämndens beslut till Mark- och Miljö-
domstolen.

• Förslag till detaljplan bearbetas.

• Kommunen besvarar alla skriftliga synpunkter som inkommit 
under samrådsperioden i en samrådsredogörelse.

• Kommunen besvarar alla skriftliga synpunkter som inkommit 
under granskningsperioden i ett granskningsutlåtande.

• Samråd för detaljplanen. Under samrådsperioden (4 veckor) 
fi nns möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan. 

• Antagande. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

(förlängd granskningsperiod 
i och med utökatförfarande)

Läs om hur DU kan påverka planen

Här kan du läsa 
planhandlingarna:

• Biblioteken i Trelleborgs stad, 
Anderslöv, Gislöv och bokbussen

• Rådhuset (Algatan 13)
• www.trelleborg.se/detaljplaner

GRANSKNING PÅGÅR 
15 april 2021 - 13 maj 2021

HÄR ÄR VI NU!


