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§ 167 Dnr 2021-00453  

Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs 
kommun, Skåne län - antagande 

 

Sammanfattning  

Kommunen köpte i maj 2019 ett större centralt markområde, Selleberga, 

med avsikt att utveckla det för bostadsbebyggelse. Planeringen har pågått 

sedan dess, bland annat med stöd från den statliga utredningen 

Samordning för bostadsbyggande som bistått med ett kvalitetsprogram. 

 

Under 2020 avgränsades ett område på cirka 33 hektar och utreddes i ett 

planprogram som ska ligga till grund för efterföljande detaljplaner, Totalt 

förväntas planprogramsområdet möjliggöra för 1200 – 2000 bostäder i 

Selleberga under kommande decennier. 

 
Under 2021 har ett förslag till en första detaljplan på cirka 8,5 hektar 
arbetats fram med syftet att möjliggöra för bostäder i 1-8 våningar, en 
förskola, park- och naturytor samt område för dagvattenhantering. Förslaget 
tillåter även att bottenvåningarna längs tillkommande huvudgata används 
för centrumverksamhet, till exempel handel eller kontor.  
 
Samråd av förslaget till detaljplan har skett med berörda insatser, sakägare 
och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen under perioden 2021-
01-20 – 28 2021-02-28, granskning skedde under perioden 2021-06-23 – 
2021-08-31.  
 
Synpunkter som inkommit under samrådet och granskningen med 
kommentar om hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda i 
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet. 
 
Länsstyrelsen har efter granskning inte några formella synpunkter på 
planförslaget utifrån prövningsgrunderna i 11 kapitlet plan- och bygglagen. 
 
Förslaget till detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden 2021-10-21, 
§89. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglag 
2010:900 (PBL).  
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Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott 

Tjänsteskrivelse, Mattias Samuelson, 2021-10-29 
Byggnadsnämnden, 2021-10-21, § 89 
Plankarta, 2021-10-13 
Planbeskrivning, 2021-10-13 
Fastighetsförteckning, 2021-09-11 
Granskningsutlåtande, 2021-10-13 
Samrådsredogörelse, 2021-06-09 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-01-08 
Miljökonsekvensbeskrivning Planprogram, AFRY 2020-06-01 
Va-utredning Selleberga, AFRY, 2020-06-01 
Lösningsförslag dagvatten, Bilaga 1, AFRY, 2020-06-01 
PM Miljö, Översiktlig miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-03-03 
Markteknisk undersökningsrapport, AFRY, 2020-02-06 
Projekterings PM Geoteknik, AFRY, 2020-02-06 
Trafikutredning Selleberga, AFRY, 2020-05-26 
Kompletterande miljöteknisk markundersökning, AFRY,2020-06-18 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Selleberga 17:1 i 
Bjuvs kommun, ÅF Infrastructure AB, 2017-07-05 
Lokaliseringsutredning, Bjuvs kommun, 2021-05-04  

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för 
del av Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

 

Yrkande 

Anders Månsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens 
förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av Selleberga 17:1 m.fl. i 
Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

   

Beslutsunderlag kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-11-10, § 213 

Yrkande 

Claes Osslén (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Detaljplan för del av 
Selleberga 17:1 m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 

 

Beslutsunderlag kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen, 2021-11-17, § 145 

Yrkanden 

Mikael Henrysson (SD), Anders Månsson (S), Liselott Ljung (S) och Jörgen 
Johnsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

      

      

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Detaljplan för del av Selleberga 17:1 
m.fl. i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län”. 
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