Antagen 2008-12-08
Laga kraft 2009-01-12

Detaljplan för

Södra Svalöv 30:7 m fl (busshållplatser)

Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län.
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planändringen bedömdes vara av begränsat intresse och planprocessen
genomfördes med enkelt planförfarande.
Tidsplan
Plansamråd/betänketid: 24 oktober - 7 nov 2008
Antagande:
8 december 2008
Laga kraft:
12 januari 2009
Genomförandetid
Genomförandetiden har satts till 5 år efter laga kraft.
Ansvarsfördelning
Ansvaret för planförslagets genomförande åvilar Svalövs kommun. Teknik &
Service svarar för att kabelvisning sker före igångsättning med arbeten på
Luggudevägen.
På illustrationskartan redovisas ett stängsel i Luggudevägens mittlinje mitt för
busshållplatserna. Denna detaljutformning fastställs inte i planen.
Detaljutformningen av busshållplatsen/-fickorna får lösas i annan ordning under
ledning av den av Vägverket utsedde projektledaren för projekt ”Söderåstrafiken”.
Huvudmannaskap
Vägverket är väghållare för Luggudevägen, väg 106 (H-gata i planen) och Svalövs
kommun för Torggatan (L-gata).
Svalövs kommun är ansvarig för grönytor m.m. (Park i planen).
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
För allmän platsmark ianspråktas kommunalägd mark.
Delar av Södra Svalöv 34:79, 34:89, 34:80, 9:170, 9:238 överförs till allmän
platsmark (gata).
Svalövs kommun ansöker om de lantmäteriåtgärder, fastighetsbildningar samt
eventuell ledningsrätt och servitut som krävs i samband med anläggningen.
Fastighetsplan upphävs. Ny fastighetsplan bedöms inte som nödvändig.
EKONOMISKA FRÅGOR
Genomförandeavtal upprättas mellan Svalövs kommun, Skånetrafiken och
Vägverket.
Svalövs kommun tillsammans, och enligt avtal, med Vägverket ansvarar för och
bekostar ombyggnad av gator och anläggande av busshållplatser samt övriga
anläggningar som krävs för genomförandet av projektet.
Principbeslut för skötsel av busshållplatser finns mellan Kommunen och
Skånetrafiken.
Vägverket står för skötsel av Luggudevägen.
Övriga kostnader för skötsel och underhåll regleras mellan parterna.
Förrättningskostnader för nybildning av fastigheter och fastställande av eventuell
ledningsrätt, servitut m.m. bekostas av Svalövs kommun.
Plankostnaderna uttages enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa av Teknik &
Service, Svalövs kommun.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Genomförandebeskrivning har upprättats i samråd med kommunens
utredningsingenjör Arne Johansson samt teknik- och servicechef Bengt Lindvall.
Bo & Bygg
Vlasta Katarina Sabljak
Planhandläggare
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