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§ 37 Dnr 2021-00031  

Detaljplan för Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

På fastigheten Medborgaren 1 ligger idag en parkeringsplats och ett gatukök. 

Tomten inhyste tidigare Folkets hus i Bjuv. Under 2020 beviljades ett rivningslov 

och byggnaden är idag riven. Fastigheten ska nu förtätas med ny byggnation. 

Byggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den 

mening som avses i 6 kap 5-8 §§ miljöbalken, MB. 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten Medborgaren 1 

och därigenom få ett helhetsgrepp i omvandlingen av området. Detaljplanen ska 

möjliggöra både bostäder, äldrevård och centrumverksamheter såsom t.ex. 

bibliotek, kontor och möteslokaler. Syftet är även att möjliggöra allmän platsmark i 

form av torg och natur. 

Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-04-13 

Plankarta 2022-04-13 

Planbeskrivning 2022-04-13 

Fastighetsförteckning 2022-03-25 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-23 

VA- och dagvattenutredning Kvarteret Medborgaren, Atkins, 2021-10-06 

Teknisk PM Geoteknik, AFRY, 2021-04-30 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik, AFRY, 2021-04-30 

Översiktlig miljöteknisk undersökning Folketshusparken Bjuv, AFRY, 2021-04-30 

Trafik-, buller- och riskutredning, Tyréns, 2021-10-21 

Kulturhistorisk dokumentation inför rivning av Folkets hus, Bjuvs kommun, 2022-

01-07 

Sol- och skuggstudie Kvarteret Medborgaren, Bjuvs kommun 2022-02-15 
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Förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden  
 
att skicka ut detaljplan för Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län på 
samråd 
 
att besluta att detaljplanen ej antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-23 
 

Yrkanden 
Claes Osslén (SD), Raymond Blixt (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att skicka ut detaljplan för Medborgaren 1 m fl i Bjuv, 
Bjuvs kommun, Skåne län på samråd. 
 
Byggnadsnämnden beslutar att detaljplanen ej antas medföra en betydande 
miljöpåverkan enligt Undersökning om betydande miljöpåverkan 2022-03-23. 

Beslutet ska skickas till 
 

Diariet 

Planeringsavdelningen 

Elinor Thornblad 

Niklas Ögren 

 

 


