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Enligt lista

KUNGÖRELSE om GRANSKNING av:
Detaljplan för Södra Svalöv 9:33 m fl (Stationsområde
Järnvägsgatan), i Svalöv, Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för granskning.
Planprocessen genomförs med samordnat förfarande enligt 4 kap. 7a § Plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) i dess lydelse t.o.m SFS 2016:252.
Förfarandet innebär att detaljplanen är samordnad med järnvägsplanen för Söderåsbanan, Nya
mötesstationer i Kågeröd och Svalöv, TRV projekt nr. 145620.
Järnvägsplanen har av Trafikverket samråtts myndigheter, sakägare och andra berörda och
Svalövs kommun har avgivit samrådsyttrande daterat 2016-03-04 § 34 (SBN Dnr 106-2016).
Då detaljplanens enda syfte är att göra järnvägsplanen tillåtlig och järnvägsplanen har samråtts
med berörda kan planen enligt Plan- och bygglagen kungöras för granskning utan särskilt
samråd.
Planområdet omfattar järnvägsområdet i Svalöv, från Onsjövägen i söder till GC-vägen i
Järnvägsgatans förlängning norrut i dess anslutning till befintlig markväg norr om fastigheten
Södra Svalöv 24:1 (CEBE-huset).
Planhandlingar finns tillgängliga 2017 03 01 – 2017 03 22 på biblioteket 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 22 mars 2017. 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.
Svalövs kommun

Linnea Widing
Plan- och byggchef
Bilagor: sändlista, samrådsredogörelse för söderåsbanan, planbeskrivning, plankarta med
bestämmelser och illustrationskarta, grundkarta redovisas på plankarta.

LinneaSabljak,
Vlasta
Widing, Planarkitekt
Plan och byggchef
Direkt 0418-47 51 00,
06, linnea.widing@svalov.se
vlasta.sabljak@svalov.se
Planering & Utredning, Herrevadsgatan 10
Postadress 268 80 Svalöv
Telefon 0418-47 50 00, Fax 0418-47 50 26
Webb www.svalov.se

