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Billeberga:

NSVA utför VA-arbete

Ingen brytning
av kaolin vid
Billinge fälad
Högsta domstolen meddelar inget prövnings-
tillstånd för Svenska Kaolin AB, vilket innebär 
att mark- och miljööverdomstolens beslut att 
inte bevilja företaget tillstånd att bryta ämnet 
kaolin vid Billinge fälad kvarstår.

Domen avkunnades den 2 oktober och Högsta domsto-
len gör samma bedömning som tidigare rättsinstanser 
gjort, nämligen att inte tillåta brytning av kaolin i det 
aktuella området som gränsar till Svalövs, Eslövs och 
Klippans kommun.

– Äntligen har detta segdragna ärende nått sitt slut och 
att det inte blir någon brytning av kaolin i området är 
mycket glädjande för våra invånare i Svalövs kommun 
och våra grannkommuner. Nu har saken prövats i hög-
sta instans och därmed ser vi detta som avslutat och kan 
blicka framåt, säger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrel-
sens ordförande.

Området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolinet 
gränsar till Natura 2000-området Jällabjär, vilket skulle
innebära stor påverkan på Rönneåns dalgång och de 
angränsande kommunerna. För Svalövs kommuns del 
skulle det bland annat inneburit att huvudparten av 
transporterna skulle passerat genom Röstångas tätort.

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansö-
kan om att få bryta kaolin vid Billinge fälad. Mark- och 
miljödomstolen kom 2017 fram till att kaolinbrytning inte 
är förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte 
företaget något miljötillstånd. Svenska Kaolin AB valde 
då att överklaga till mark- och miljööverdomstolen som 
gjorde samma bedömning som tidigare instans, vilket nu 
även Högsta domstolen gjort.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Danslärare Kulturskolan Svalöv 2019-10-20
� Lärare i Sfi  till Svalöfs gymnasium  2019-10-20
   & vuxenutbildning
� Förskolerektor Svalövs kommun 2019-10-23 
� Personlig assistent  2019-10-31
� Timvikarie vård och omsorg, LSS 2019-10-31
� Undersköterska, natt  2019-10-31
� Produktionsledare kock  2019-11-15
� Stödpedagog   2019-11-17
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

För att förbättra situationen med ledningsnätet
i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om 
och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Sva-
lövsvägen.

Fastigheter som berörs är: Södervägen 1-3, Svalövsvägen 
2-12, Värmövägen 2-12, Kvarnvägen 1-2 och Snickarevä-
gen 2, Billeberga

Beräknas klart: i februari 2020

Detta gör NSVA
NSVA byter ut samtliga VA-ledningar i framförallt Värmövä-
gen och Svalövsvägen. En helt ny dagvattenledning anläggs 
för att klara den utökade volymen av vatten från bostadsom-
rådet i nordväst.

Så påverkas du
Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktar-
betet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker 
utanför berörda fastigheter.

Begränsad framkomlighet kommer att råda. Det kan även 
uppstå problem med att nå fastigheterna med bil under vis-
sa delar av grävarbetet. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner 
och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkon-
takt med föraren.

Vissa vägar kommer att vara avstängda under VA-arbetet 
och trafi k kommer stundtals att behöva ledas om via Bille-
berga industriområde. Framförallt kommer Södervägen att 
vara avstängd under en längre tid. 

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med in-
kopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid 
innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter 
vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spo-

lar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen 
innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet 
med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på 
telefon 010-490 97 00.
För aktuell uppdaterad information hänvisar vi till:
www.svalov.se respektive www.nsva.se

Entreprenör 
NCC

För mer information kontakta:
Projektledare: Thomas Rosenqvist
E-post: thomas.rosenqvist@nsva.se

Vy över Jällabjär, Natura 2000-området, som gränsar till 
området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolin. 

Foto: Thomas Arnström 

Dagsläge för fi berutbyggnad den 4 oktober 2019.

SÖS (Skåne öppna stadsnät)
Idag har fi berutbyggnaden påbörjats i Håstenslöv. Man har 
dessutom äntligen kommit förbi Saxån och rör sig nu mot 
Trä och Tostarp.
Telia öppna stadsnät
I början av veckan meddelade Telia att man nu har börjat 
skriva avtal med förberedda fastighetsägare i orterna.

IP-Only
De har nu slutfört grävningarna inom Etapp 1 (Heden/ Tirup/
Tarstad/Munkagårda) och slutför under oktober/november 
inkopplingarna. Totalt 300 stycken nya abonnenter. 

IP-Only är just nu i beslutandefasen för Etapp 2, vilken i sin 
helhet berör resten av Svalövs landsbygd norr om väg 17. 
Etapp 2 omfattar hela 290 kilometer grävningar och cirka 
1500 abonnenter.

Full fart framåt med fi ber-
installation på landsbygden

Statistik
Diagrammet visar de senaste 
årens fi berutbyggnad, jämfört 
med kringliggande, jämförba-
ra kommuner i Skåne. Svalöv 
har sedan 2015 ”klättrat” 86 
platser i fi berrankingen. I ran-
kingen ingår samtliga 290 
kommuner.

I mars 2019 hade Svalöv totalt 
64 procent anslutna hushåll och 
77 procent ”Homes passed”,
alltså förberedda och anslutna 
hushåll. På landsbygden är 28 
procent i dagsläget anslutna.

Svalegatan
avstängd för trafi k
Från den 21 oktober kl 07.00 till den 25 oktober 
kl 18.00 kommer Svalegatan att vara avstängd 
för trafi k mellan Torggatan och 100 meter norr 
om Torggatan.
Avstängningen görs på grund av arbetet med de nya par-
keringsplatserna vid Persbo, intill nya stationsområdet.

Dataunderlaget kommer från 
Post och Telestyrelsen (PTS) 
och uppdateras i slutet av 
mars varje år.


