Datum

Diarienummer

2012-08-10

P 2010-0041

Till
Sakägare och remissinstanser enligt lista
.

GRANSKNING (UTSTÄLLNING)
Detaljplan Södra Svalöv 18:3 m fl (mötesspår), Svalövs kommun.
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för granskning.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att stänga plankorsningen på Birger
Velinders väg och att förbättra allmänhetens möjligheter att röra sig utmed
järnvägens östra sida. I planen kommer att prövas även åtgärder såsom mötesspår och
bullerskydd, vilka erfordras för att införa persontågstrafik på Söderåsbanan.
Planområdet begränsas i söder av bl.a. Järnvägsgatan, i väster av fastigheterna
närmast utmed Brunnsgatan och Linåkerskolans idrottsplats. Del av järnvägen och
Birger Velinders väg med angränsande områden öster om Svalövs tätort berörs.
Planförslaget bedöms inte innebära betydande påverkan på miljö, hälsa, hushållning
med naturresurser eller strida mot miljökvalitetsnorm.
Planhandlingar finns tillgängliga 2012-08-15 – 2012-09-12 på biblioteket och
kommunhuset i Svalöv, under öppettider, samt på kommunens webbplats
www.svalov.se. Handlingar kan även beställas på Bo & Bygg.
Synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
info@svalov.se, senast den 12 september 2012. Den som inte framfört skriftliga
synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter som lämnas till Bo & Bygg registreras för administration och uppföljning. Personuppgifter behandlas
enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL). Handlingar och e-post som inkommer blir allmänna handlingar och kan
komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på vår webbplats.

Svalövs kommun

Vlasta Sabljak
Plan- och bygglovarkitekt

Bilagor: sändlista, planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta med
bestämmelser, illustrationskarta, grundkarta redovisas på plankarta,
samrådsredogörelse, miljöbedömning enligt plan- och bygglagen, beräkning av
tågbuller i svalövs kommun, riskutredning med anledning av transport av farligt gods
på söderåsbanan, utbyggnad av centralskolan i Svalöv – riskbedömning.
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