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§ 25 Dnr 2021-00064  

Detaljplan för kvarteret Orren 2 m fl - antagande 
Sammanfattning 
Bjuvs kommun har förvärvat ett antal fastigheter inom kvarteret Orren 
och har utlyst en markanvisningstävling med syfte att utveckla platsen 
med bostäder. Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv utgår från det 
vinnande markanvisningsförslaget och föreslår en varierande 
bebyggelse med bostäder i olika utformning, storlek och höjd, ett torg 
med centrumverksamheter i bottenvåningarna och en förstärkt 
koppling till Folketshusparken. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv med bostäder, centrumverksamheter 
och torg och gata. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 
25 augusti-30 september 2021. Granskning skedde mellan den 22 
december 2021 och den 4 februari 2022. 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 
      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Plankarta 2022-03-10 
Planbeskrivning 2022-03-10 
Fastighetsförteckning 2022-02-19 
Granskningsutlåtande 2022-03-10 
 

Förslag till beslut 
Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden att anta 
detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län  
 
Yrkande  

Claes Olssén (SD), Raymond Blixt (SD) och Göran Palmkvist (M) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Liselott Ljung (S), Kai Christiansen (S), Nils-Erik Sandberg (S) och 
Bertil Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg 
på 1,0 parkeringsplatser för varje lägenhet. 
 
Sven-Ingvar Blixt (SD) yrkar på återremiss med tillägg 2,0 
parkeringsplatser per lägenhet. 
 
Ordförande föreslår att ärendet ska avgöras under dagens 
sammanträde. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Sven-Ingvar Blixt (SD) yrkande om återremiss av 
ärendet mot ordförandes förslag om att ärendet ska avgöras under 
dagens sammanträde och finner att byggnadsnämnden beslutar 
enligt ordförandes förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Liselott Ljung (S), Kai Christiansen 
(S), Nils-Erik Sandberg (S), Bertil Johansson (S) och mot 
förvaltningens förslag och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 

 

Byggnadsnämndens beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län.    
  
Reservation 
Sven-Ingvar Blixt (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Elinor Thornblad 
Diariet 
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