Datum
2018-04-13
Sida 1/1

Dnr: BRN 2018 32

Till
Sakägare och remissinstanser
Enligt lista

SAMRÅD för:
Detaljplan för Teckomatorp 7:53 m fl (Stationsnära läge),
i Teckomatorp, Svalövs kommun, Skåne län
Svalövs kommun ställer ut ovan nämnda detaljplan för samråd.
Planprocessen genomförs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i
dess lydelse t.o.m SFS 2016:252.
Förfarandet innebär att samråd sker med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten,
kända sakägare och boende som berörs. När kommunen genomfört samrådet kan planförslaget
komma att justeras utifrån de synpunkter som kommit in.
I planen prövas huvudsakligen markanvändningen Bostadsändamål samt föreslår även
Centrumverksamhet i delen med omedelbar närhet till järnvägsplattform.
Mot bakgrund av planområdets läge omedelbart norr om tillkommande järnvägsplattform norr om
järnvägen är detaljplanens syfte att pröva lämpligheten av bostäder med högre
exploateringsgrad än vad gällande plan medger.
Planområdet omfattar centrala delen av ett område väster om Bantorget i Teckomatorp åtkomligt
från Skolgatan.
Planhandlingar finns tillgängliga 2018 04 16 – 2018 05 07 på biblioteket i Teckomatorp och
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 maj 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.
Svalövs kommun

Linnea Widing
Plan- och byggchef
Bilagor: sändlista, planbeskrivning, plankarta med bestämmelser och illustrationskarta, grundkarta
redovisad på plankarta.
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