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UNDERRÄTTELSE – SAMRÅD 

Förslag till detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum) 

Kommunstyrelsen har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område. Detaljplanens syfte är att 
pröva förutsättningarna för att ändra gällande detaljplan så att förråd kan byggas till de radhus som 
är tänkta att byggas på platsen. Skillnaden mot nu gällande detaljplan är att samrådsförslaget har 
utformats så att korsprickad mark (mark där endast komplementbyggnader får placeras) har lagts till. 
Punktprickad mark har även justerats ut något (upp till en meter) i södra delen av planområdet. 

Detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred centrum) hanteras med 
begränsat standardförfarande då planförslaget innebär en åtgärd av mindre betydelse och 
samrådskretsen är mycket liten och tydlig. Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna förslaget 
till detaljplan redan under samrådet. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. 
Det är därför viktigt att skicka tillbaka bifogat svarsbrev, alternativt svara till 
kommunstyrelsen@lomma.se, senast 3 april 2020. 

Vid det begränsade standardförfarandet återstår det efter samrådet inte fler tillfällen att yttra sig 
över förslaget, utan planförslaget går till beslut om antagande. Planförslaget kan inte antas direkt om 
det skett ändringar efter godkännandet, utan övergår då till att handläggas med standardförfarande, 
vilket innebär att förslaget även kommer att finnas tillgängligt för granskning. 

Planförslaget hålls tillgängligt för samråd under tiden 9 mars - 3 april 2020 på kommunhuset, 
Hamngatan 3 i Lomma under expeditionstid, se kommunens hemsida www.lomma.se. 

Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteket i Bjärred, Folkungavägen 6 under bibliotekets 
öppettider, samt på kommunens hemsida www.lomma.se/dp. I planärendet finns handlingar, som 
inte publiceras på kommunens hemsida med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa 
handlingar finns tillgängliga på kommunledningskontorets kansli. 

Förslaget finns beskrivet i handlingarna som följer med detta brev.  

Samrådsmöte kommer att hållas 

Tid: 24 mars, 2020, klockan 17:30-18:30  

Plats: Matsalen på Bjärehovskolan, Lingvägen 17. 

Planförslaget handläggs av planeringsavdelningen. Planarkitekt Peter Hultin, telefon 040-64111175 

Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i 
samfälligheterna: 

BJÄRRED GA:16 (förvaltande förening: Flädiegårdens samfällighetsförening). 

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds underrätta hyresgäster 
respektive bostadsrättsinnehavare om att handlingar finns tillgängliga enligt ovan. Om Er fastighet 
övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna inbjudan. 

mailto:kommunstyrelsen@lomma.se
http://www.lomma.se/
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Synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Kommunstyrelsen, 234 81 LOMMA eller 
kommunstyrelsen@lomma.se senast 3, april, 2020. Namnteckning ska kompletteras med 
förtydligande och postadress.  

Den som inte framfört synpunkter skriftligt senast granskningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Om alla i samrådskretsen godkänner samrådsförslaget uteblir 
granskningen och därmed granskningstiden. 
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Svarsbrev angående detaljplan för del av Bjärred 20:2 
m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (diarienummer KS 
KF/2020:7.214) 
 

 Jag/vi godkänner planförslaget så som det presenterats i samrådet. 
 

 Jag/vi erinrar mot planförslaget (vänligen bifoga skäl/synpunkter till svarsbrevet). 
 
 
 

 

      

Underskrift samt namnförtydligande   

 

      

Underskrift samt namnförtydligande 

 
 
 
     

Fastighetsbeteckning 
 
 
 
     

Organisation/förening 


	Samrådsmöte kommer att hållas
	Tid: 24 mars, 2020, klockan 17:30-18:30
	Planförslaget handläggs av planeringsavdelningen. Planarkitekt Peter Hultin, telefon 040-64111175
	Svarsbrev angående detaljplan för del av Bjärred 20:2 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (diarienummer KS KF/2020:7.214)

