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Datum

Diarienummer

2022-02-01

KS 2020/33

Kommunstyrelsen

Charlotte.Lindstrom2@trelleborg.se

Antagande av detaljplan, DP 247 del av Öster
Jär 1:7 m fl i Trelleborgs kommun, Evakueringoch angreppsväg/framtida östlig hamninfart
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för Öster
Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och angreppsväg/Framtida östlig hamninfart”, (DP 247)
och beslöt att översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Syftet i närtid är att upprätta en evakuerings- och angreppsväg mellan hamnen och
i första hand väg 9. Det långsiktiga syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggandet av en östlig hamninfart som tillsammans med Östra och Västra
ringvägen skall utgöra trafiklänken mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg
E6/E22. Planen syftar också till att möjliggöra uppställningsytor för olika typer av
fordon kopplade till hamnens verksamhet. Planen möjliggör också byggande av
nödvändiga byggnader till exempel servicebyggnader och drivmedelsstationer. En
östlig hamninfart och de nya uppställningsplatserna är en förutsättning för att
Trelleborgs hamn skall kunna flytta fullt ut. Detta är en förutsättning för att kunna
bygga den nya stadsdelen Sjöstaden.
En avvägning har skett mellan de enskilda och allmänna intressena i den
utsträckning det är möjligt.
Ytterligare information finns under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan, DP 247
del av Öster Jär 1:7 m fl i Trelleborgs kommun, Evakuering- och
angreppsväg/framtida östlig hamninfart, KS 2020/33, 2022-02-01.
Antagandehandlingar detaljplan Öster Jär 1:7 m.fl. Evakuerings- och
angreppsväg/Framtida östlig hamninfart i Trelleborgs kommun
Styrgrupp Kuststad 2025 minnesanteckning 2021-01-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 45, SBN 2022/22, daterad 2022-02-08

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se
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att anta förslag till detaljplan för Öster Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och
angreppsväg/Framtida östlig hamninfart”, DP 247

Beslutet skickas till
Kuststad 2025
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för Öster
Jär 1:7 m.fl. ”Evakuerings- och angreppsväg/Framtida östlig hamninfart”, (DP 247)
och beslöt att översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Syftet i närtid är att upprätta en evakuerings- och angreppsväg mellan hamnen och
i första hand väg 9. Det långsiktiga syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggandet av en östlig hamninfart som tillsammans med Östra och Västra
ringvägen skall utgöra trafiklänken mellan hamnen och det nationella vägnätet, väg
E6/E22. Planen syftar också till att möjliggöra uppställningsytor för olika typer av
fordon kopplade till hamnens verksamhet. Planen möjliggör också byggande av
nödvändiga byggnader till exempel servicebyggnader och drivmedelsstationer. En
östlig hamninfart och de nya uppställningsplatserna är en förutsättning för att
Trelleborgs hamn skall kunna flytta fullt ut. Detta är en förutsättning för att kunna
bygga den nya stadsdelen Sjöstaden.
En avvägning har skett mellan de enskilda och allmänna intressena i den
utsträckning det är möjligt.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på detaljplanen. Detaljplanen är en del i
förverkligandet av Kuststad 2025 som beslutades av Kommunfullmäktige 2016-0229.

