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Underrättelse om antagande,
Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun,
Skåne län
Detaljplanen för Orren 2 m fl antogs av byggnadsnämnden 2022-1027, § 92.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv med bostäder,
centrumverksamheter, torg, park och gata. Detaljplanen antogs av
byggnadsnämnden 2022-03-24 §25. Länsstyrelsen fattade 2022-0519 beslut att upphäva kommunens antagandebeslut mot grund av de
ansåg att miljökvalitetsnorm för vatten inte följdes samt att
bebyggelsen eller ett byggnadsverk skulle bli olämpligt med hänsyn
till risken för översvämning. Detaljplanen har sedan dess reviderats
gällande principlösning för dagvattenhantering och marken har
höjdsatts.
Då planområdet har utökats med allmän platsmark sedan tidigare
granskning har en ny granskning genomförts under 2022-08-30 till
2022-10-01. Inkomna yttranden har sammanställts och
kommenterats i ett granskningsutlåtande. Inga synpunkter som
inkommit har inneburit någon förändring av planförslaget.
Protokollsutdrag och planhandlingar finns att tillgå på kommunens
hemsida under www.bjuv.se/detaljplaner
Kommunens beslut att anta detaljplanen kan överklagas hos markoch miljödomstolen.
Ett överklagande ska lämnas in eller skickas till:
Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 i Bjuv.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha
kommit in senast tre veckor från datumet 2022-11-02, den dag då
det justerade protokollet anslogs på kommunens anslagstavla.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen
överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och
miljödomstolen.

Mejerigatan 3
042-458 50 00
info@bjuv.se
www.bjuv.se

I överklagandet ska följande information finnas med:
• Vilket beslut som överklagas och vad beslutet gäller.
• Hur ni begär att beslutet ska ändras och varför.
• Namn, adress och fastighetsbeteckning för de som överklagar
beslutet.
• Skrivelsen bör undertecknas.
• Överklagandet ska vara skriftligt.
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt
överklagande, så bör du skicka med dem.
Om du anlitar ombud ska det framgå för vems räkning ombudet
agerar och ombudets kontaktuppgifter. En fullmakt ska också
bifogas.
För mer information kontakta planeringsavdelningen i Bjuvs kommun,
telefon 042-458 50 00 (växel).

