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Antagande av detaljplan, DP 280, Mellanköpinge
12:29 m fl., Mellanköpingevägen
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för del av
Mellanköpinge 12:29 1 m.fl. ”Mellanköpingevägen”, (DP 280) och beslöt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny dragning av Mellanköpingevägen
vilken ansluter till en bro över den planerade Östra ringvägen strax söder om
Mellanköpinge by och norr om den rättspsykiatriska kliniken. Planen är direkt
kopplad till den Östra ringvägens tillblivelse vilken har som
mål att åstadkomma trafiksäkra lösningar för samtliga trafikanter.
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.
Mer information under rubriken Ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan, DP280,
Mellanköpinge 12:29 mfl., Mellanköpingevägen, KS 2021/260, 2022-02-01
Antagandehandlingar för del av Mellanköpinge 12:29 1 m.fl.
”Mellanköpingevägen”
Styrgrupp Kuststad 2025 Minnesanteckning 2021-01-26
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 44, SBN 2022/22, daterad 2022-02-08

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till detaljplan för del av Mellanköpinge 12:29 1 m.fl.
”Mellanköpingevägen”, DP 280

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
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Org.nr 212000-1199
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Beslutet skickas till
Kuststad 2025
Tillväxtavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2022-02-08 förslag till detaljplan för del av
Mellanköpinge 12:29 1 m.fl. ”Mellanköpingevägen”, (DP 280) och beslöt att
översända den till kommunfullmäktige för antagande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny dragning av Mellanköpingevägen
vilken ansluter till en bro över den planerade Östra ringvägen strax söder om
Mellanköpinge by och norr om den rättspsykiatriska kliniken. Planen är direkt
kopplad till den Östra ringvägens tillblivelse vilken har som mål att åstadkomma
trafiksäkra lösningar för samtliga trafikanter. Som en konsekvens av den nya bron
och vägdragningen kommer det statliga huvudmannaskapet ändras till kommunalt
huvudmannaskap för Mellanköpingevägens södra del.
I förslaget till detaljplan har det lagts stor vikt vid att minimera intrånget i
jordbruksmark och påverkan på kulturmiljön. Kommunens bedömning är att
väganslutningen utgör en del av ett väsentligt samhällsintresse på så sätt att den är
kopplad till Östra ringvägen och trafiksäkerheten i anslutning till denna.
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.

