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KS/KF 2015:300.214

Detaljplan för del av Bjärred 12:1 i Bjärred, Lomma kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 2012-11-21 beslut om planuppdrag för Bjärred centrum
och miljö- och byggnadsnämnden fattade 2012-11-27 beslut om planuppdrag.
Efter att planuppdraget gavs har en markanvisningstävling ägt rum för Bjärred
centrum. Markanvisningstävlingen avgjordes under våren 2017.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-06-14, § 92, åt planeringsavdelningen att upprätta
förslag till detaljplan för del av Bjärred 12:1 i Bjärred med grund i den
markanvisningstävling som genomförts och i enlighet med det reviderade ungefärliga
planområdet.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuomläggning
utveckla ett attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad
genomfartsväg och skapa en väldefinierad mötesplats.
Planeringsavdelningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Bjärred 12:1
m.fl. i Bjärred, Lomma kommun.
Beslutsunderlag
‒ Skrivelse 2017-10-11 från biträdande planeringschef och planarkitekt
‒ Detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, daterad
2017-10-11
‒ Plankarta med planbestämmelser, daterad 2017-10-11
Arbetsutskottets handläggning
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström och senior
advisor Bengt Lavesson en redogörelse.
Överläggning
Ordförande Anders Berngarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen besluta att föreliggande detaljplaneförslag för del av Bjärred
12:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, godkänns för att sändas ut på samråd.
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att återremittera
detaljplaneförslaget till planeringsavdelning för inkludering av tomten vid
Vikingavägen.
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Ordföranden yrkar därefter att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks
yrkande om att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta återremittera ärendet,
varefter arbetsutskottet avslår det samma.
Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt
eget yrkande om att ärendet ska avgöras idag, varefter arbetsutskottet bifaller det
samma.
Ordföranden ställer slutligen proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt
eget yrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreliggande detaljplaneförslag godkänns för att skickas ut på samråd,
varefter arbetsutskottet bifaller det samma.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
‒ Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för del av Bjärred 12:1 m.fl. i
Bjärred, Lomma kommun, godkänns för att sändas ut på samråd.
‒

Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande
detaljplaneförslag inte medför en betydande miljöpåverkan.
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