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UNDERRÄTTELSE om GRANSKNING av:
Detaljplan för Kågeröd 3:18 m fl (Väg 1232 och 109),
i Kågeröd, Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för granskning.
Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § Plan- och bygglagen (SFS
2010:900) i dess lydelse t.o.m SFS 2016:252.
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan (ÖP 2007-05-28).
Planförslaget är framtaget med anledning av Trafikverkets pågående vägplan för Väg 1232
Ekeby-Kågeröd, ny infart Kågeröd, och reglerar i huvudsak markanvändningen i områden som
berörs av indragen vägrätt vid fastställelse av vägplanen. Planen omfattar även ändrad
markanvändning av område vid Olstorpsvägens korsning med järnvägen där Trafikverkets
vägplan för Väg 1232 Ekeby-Kågeröd, ny infart Kågeröd, eventuellt kan tolkas strida mot
gällande plan. Området norr om ny väg 1232 mellan i vägplanen föreslagen ny dragning av väg
109 och befintlig industri föreslås i detaljplanen ges markanvändningen industri.
Planområdet är lokaliserat till norra delen av Kågeröd i höjd med västra industriområdet.
Planområdet utgörs huvudsakligen av Olstorpsvägen samt ett område mellan fastigheten
Kågeröd 3:19 och planerat omlagda sträckningar av väg 1232 och väg 109. Planområdet
omfattar även norra delen av byggnadsplan för Kågeröd 2:1 mfl, 12-KÅG-391, där denna del av
byggnadsplanen föreslås upphävas.
Planhandlingar finns tillgängliga 2018 01 24 – 2018 02 07 på biblioteket i Kågeröd och i
kommunhuset i Svalöv samt på kommunens webbplats www.svalov.se.
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
info@svalov.se, senast den 7 februari 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). De uppgifter som lämnas registreras för
administration och uppföljning. Handlingar och e-post som inkommer blir allmänna handlingar och kan komma att
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifter kan komma att läggas ut på kommunens webbplats.
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