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Sakägare och remissinstanser
Enligt lista

Granskning
Detaljplan för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del
av Kv. Lantlyckan, Svalöv, Svalövs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 juni 2020 att godkänna aktuellt förslag
till detaljplan för granskning.
Planområdet omfattar ca 11 000 kvadratmeter och är beläget i sydöstra delen av
Svalövs samhälle, mellan Teckomatorpsvägen och järnvägen.

Karta med planområdets ungefärliga utbredning (grön markering)

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75 bostäder för särskilt boende,
trygghetsboende och vård samt tillhörande kontors- och administrationslokaler i attraktivt och
kollektivtrafiknära läge. Planförslaget innehåller, förutom lokalgata, till största del kvartersmark
med byggrätt för bostäder, vård- och centrumändamål, samt ytor för gröna gårdsytor, öppen
dagvattenhantering och markparkering.

Postadress 268 80 Svalöv
Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00
Fax 0418-47 50 26
E-post info@svalov.se
Webb www.svalov.se

Planförslaget har upprättas i enlighet med översiktsplanen, då det följer intentionen att
stärka befintliga samhällen i kommunen och skapa levande ortscentrum.
Del av fastigheten Södra Svalöv 30:7 tas i anspråk för allmänt ändamål, lokalgata.
Planhandlingarna finns, enligt PBL (2010:900) 5 kap 18§, utställda från 29 juni till och med 20 juli
2020 på:
 kommunhuset i Svalöv, ordinarie öppettider
 kommunens webbplats www.svalov.se
 Svalövs bibliotek, ordinarie öppettider
Fastighetsägare som är berörda av detaljplaneförslaget ombeds underrätta och förmedla denna
information till övriga boende, hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och arrendatorer. Om Er
fastighet överlåtits till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information.
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via
e-post, plan@svalov.se, senast den 20 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga
synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen.
Inkomna yttranden under granskningstiden kommenteras i ett granskningsutlåtande.
Granskningsutlåtandet upprättas efter granskning och kommer finnas tillgängligt i samband med
antagandet av detaljplanen.
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Svalövs kommun
Elin Persson
Plan- och exploateringschef
elin.persson@svalov.se

Ida Bryngelsson
Planarkitekt
ida.bryngelsson@svalov.se

Information om behandling av personuppgifter
Inkomna handlingar registreras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer
information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till kommunens hemsida:
www.svalov.se/personuppgifter.

