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§ 151 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning med följande ändringar: ärende "Val av ledamot i det
kommunala rådet Pensionärsrådet" läggs till efter punkt 3
"Byggnadsnämndens ordförande informerar". Punkt 15 "Detaljplan
för Gräntinge 2:1 m. fl. i Genarp. Planbesked" utgår.
Justering av protokollet sker den 23 september 2019 kl. 14.00 på
stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
Till justerare utses Maria Brolin Glennow (L) med Björn Abelson
(S) som ersättare.
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§ 152 Stadsbyggnadsdirektören informerar
Sammanfattning
T.f. stadsbyggnadsdirektör Malin Sjögren informerar om att en ny
stadsbyggnadsdirektör, Hans Juhlin, har rekryterats och börjar den 1
februari 2020 samt att Mikael Fritzon, ny teknisk direktör, tillträdde
sin tjänst i september.
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§ 153 Byggnadsnämndens ordförande informerar
Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M) välkomnar Nikola
Maka (S) och Victor Jangdal (SD) till byggnadsnämnden samt
informerar om den uppkommande rundturen med byalaget i
Veberöd samt Workshop gällande den fördjupade översiktsplanen
för Veberöd med fokus på förtätning.
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§ 154 Val av ledamot till det kommunala rådet
Pensionärsrådet
Dnr BN 2019/0380

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar om val av ledamot i det kommunala
rådet Pensionärsrådet.

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar att Dimitrios Afentoulis (KD)
utses som ledamot i Pensionärsrådet.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att utse Dimitrios Afentoulis (KD) som ledamot i Pensionärsrådet.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Pensionärsrådet
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§ 155 Byggnadsnämnden Delårsrapport 31 augusti
2019
Dnr BN 2019/0347

Sammanfattning
Förvaltningsrätten avslog i mars överklagan på översiktsplan för
Lunds kommun. Planen är nu överklagad till kammarrätten.
Flera större planarbeten som pågått under de senaste åren har tagits
till godkännande och antagande under året, bland annat trafikplats
Ideon, fyrspårsutbyggnad Flackarp-Högevall, Hedda Anderssongymnasiet och Nanolabb på Science Village.
Exempel på större planarbete som pågår är Stångby, Västerbro och
Lunds sjukhusområde. Större planarbeten som pågår är Stångby,
Västerbro och Lunds sjukhusområde.
Ärendemängden för bygglov har sjunkit något. Det är dock för tidigt
att dra några slutsatser kring bakomliggande orsaker. Ett ökat
intresse för, och kännedom om, bygglovsbefriade åtgärder kan vara
en orsak.
En större översyn pågår av byggnadsnämndens taxa för alla
ärendetyper.
Nämndens utvecklingsmål är långsiktiga och visionära.
Bedömningen är att målen delvis kommer klaras under året, full
effekt kan nås först på flera års sikt.
Den ekonomiska prognosen visar ett underskott med -3,2 miljoner
kronor för 2019. Underskottet avser planuppdrag från tekniska
nämnden som inte når upp till den budgeterade nivån samt en
förskjutning av utredningen av höghastighetsjärnväg.
Lönekostnaderna minskar under hösten eftersom den tillförordnade
stadsbyggnadsdirektören tillika är stadsarkitekt.
Det ekonomiska läget följs kontinuerligt och åtgärder för att nå en
ekonomi i balans prövas kontinuerligt.
Personalläget är gott, sjukfrånvaron är låg och de löpande
temperaturmätningar som görs visar att medarbetarna har ett högt
engagemang i sitt arbete.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-11 dnr 0347
Byggnadsnämndens delårsrapport augusti 2019
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Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport augusti 2019
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 156 Information om stadsbyggnadskontorets
projekt "ny taxa för byggnadsnämnden"
Dnr BN 2019/0351

Sammanfattning
Lena Bråberg Svensson informerar om stadsbyggnadskontorets
projekt "ny taxa för byggnadsnämnden".
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§ 157 Yttrande till Länsstyrelsen Skåne i överklagat
ärende om byggsanktionsavgift (L 2018-000817)
Dnr BN 2019/0326

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade den 11 april 2019 att ta ut en
byggsanktionsavgift om 2 275 000 kr av European Spallation Source
ERIC (ESS). Beslutet motiverades av att det på fastigheten
Spallationen 1 har uppförts kontorsmoduler innan nämnden har gett
startbesked. Bolaget har överklagat beslutet till länsstyrelsen som nu
gett nämnden tillfälle att yttra sig.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att yrka att
länsstyrelsen ska avslå överklagandet och att yttra sig i ärendet
enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Åtgärden är vidtagen innan
nämnden gett bygglov och startbesked och är därmed en
överträdelse enligt plan- och bygglagen. Bolaget har inte getts något
annat besked än att kontorsmodulerna kräver bygglov och därmed
också ett startbesked. Det bedöms inte finnas någon anledning att
utifrån gällande bestämmelser underlåta att ta ut eller sätta ner
sanktionsavgiften.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-05
Länsstyrelsens beslut 2019-07-30 om anstånd med yttrande
Överklagande 2019-05-14
Tjänsteskrivelse till BN 2019-03-27
Byggnadsnämndens beslut 2019-04-11, § 64 dnr BN 2018/0611

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD), Björn Abelson (S) och Dragan Brankovic
(SD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Dimitrios
Afentoulis (KD) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

yrka att Länsstyrelsen Skåne ska avslå överklagandet
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att
att

yttra sig till länsstyrelsen i ärende dnr 403-15665-2019 i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag
översända yttrandet till länsstyrelsen

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne (e-post)
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§ 158 Namnärende: Parknamn Östra Torn 26:10
(Dirigentparken).
Dnr BN 2019/0330

Sammanfattning
Ett parkområde inom fastigheten Östra Torn 26:10 behöver
namnges. Detta för att kunna sätta lämplig adress till en planerad
aktivitetsplats.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-08-20

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att parken namnsätts till Dirigentparken
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§ 159 Förslag till nytt Grönprogram för Lunds
kommun
Dnr BN 2019/0364

Sammanfattning
Ett förslag på nytt Grönprogram för Lunds kommun är framtaget.
Grönprogrammet ska utgöra ett sektorsprogram för
kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna värden ur
ett helhetsperspektiv samt ligga till grund för det operativa arbetet
med grönstruktur och naturvård.
Vid byggnadsnämndens sammanträde 2019-05-16 beslutade
byggnadsnämnden att återremittera förslaget med ett antal
ändringar. Grönprogrammet är nu korrigerat enligt
Byggnadsnämndens beslut.

Beslutsunderlag
Grönprogram för Lunds kommun
Handlingsplan - Bilaga 1 Grönprogram för Lunds kommun
Utvecklingskartor - Bilaga 2 Grönprogram för Lunds kommun
Samrådsredogörelse
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

godkänna Grönprogram för Lunds kommun samt översända
det till kommunfullmäktige för antagande.
anta de delar av Handlingsplan - Bilaga 1 Grönprogram för
Lunds kommun som nämnden ansvarar för, under
förutsättning att programmet antas av kommunfullmäktige.
anta Utvecklingskartor - Bilaga 2 Grönprogram för Lunds
kommun som underlag för framtida planering och prioritering,
under förutsättning att Grönprogrammet antas av
kommunfullmäktige

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP) och
Helmut Moser (V): Vi hade hellre återgått till det tidigare förslaget
innan omarbetning, men väljer i nuläget att inte kräva förnyad
återremiss.
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Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
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§ 160 Remiss: "Underrättelse översiktsplan 2019",
Staffanstorps kommun
Dnr BN 2019/0354

Sammanfattning
Staffanstorps kommun har tagit fram ett samrådsförslag till ny
översiktsplan ”Framtidens kommun Livsoas 2039”. Samrådsförslaget
är översänt till Lunds kommun för synpunkter. Kommunkontoret har
gett byggnadsnämnden möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen i
Lund.
Stadsbyggnadskontorets huvudsakliga synpunkter gäller
Staffanstorps kommuns övergripande utbyggnadsinriktning.
Kontoret anser att det uppstår brister i samrådshandlingen när inte
den föreslagna utbyggnaden i Flackarp-Höjebromölla finns med i
övergripande resonemang om utbyggnad och förtätning i
kommunen. Kontoret anser därför att den samlade helhetsbilden när
det gäller ianspråktagande av jordbruksmark och andel förtätning i
hela Staffanstorps kommun behöver tydliggöras i översiktsplanen.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att byggnadsnämnden
yttrar sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 6 september 2019
Staffanstorps kommuns samrådsförslag ”Framtidens kommun,
Livsoas 2039” den 19 maj 2019. Länk till handlingarna:
https://staffanstorp.se/oversiktsplan/samradsforslag/samradshand
lingar/

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP), Helmut
Moser (V), Per Johnsson (C), Maria Brolin Glennow (L) och Börje Hed
(FNL) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med
följande tillägg:
Översiktsplanen saknar reservat för framtida cykelvägar,
cykelkopplingar över kommungränserna behöver stärkas. Viktigt att
långsiktigt förbättra cykelkommunikationerna mellan Staffanstorp
och Genarp.
Den värdefulla jordbruksmarken bör sparas i större utsträckning, en
högre grad av förtätningar och satsningar på ett effektivare
markutnyttjande vid byggande av nya bostads- och
verksamhetsområden efterlyses.
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Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med Björn Abelsons (S) m.
fl. tilläggsyrkanden.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse

Översiktsplanen saknar reservat för framtida cykelvägar,
cykelkopplingar över kommungränserna behöver stärkas. Viktigt att
långsiktigt förbättra cykelkommunikationerna mellan Staffanstorp
och Genarp.
Den värdefulla jordbruksmarken bör sparas i större utsträckning, en
högre grad av förtätningar och satsningar på ett effektivare
markutnyttjande vid byggande av nya bostads- och
verksamhetsområden efterlyses
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 161 Remiss: "Samråd Ansökan om tillstånd för
bergtäkt samt bortledande av grundvatten på
fastigheterna Önneslöv 38:3, 42:1 samt 44:1"
Dnr BN 2019/0311

Sammanfattning
AB Sydsten ansöker vid Växjö tingsrätt, mark – och miljödomstolen
om fortsatt och utvidgad verksamhet i bolagets täkt utanför Dalby
enligt 9 kap. miljöbalken. För bortledning av grundvatten ansöks
tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken.
Lunds kommun har 2019-05-02 yttrat sig över ärendet till mark- och
miljödomstolen.
Bolaget har nu bemött inkomna yttranden och domstolen har
remitterat sökandens bemötande till Lunds kommun och
miljönämnden i Lunds kommun. Kommunstyrelsen har remitterat
ärendet till miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden
för yttrande.
Förvaltningarna anser att kommunen skall vidhålla sitt tidigare
yttrande från 2 maj 2019 i målet med undantag från begäran att
domstolen ska utse tillsynsmyndighet för verksamheten då detta
regleras i lag.
I detta bemötande utvecklar förvaltningarna sin argumentation inom
några områden:
Motstående intressen och behov av bergmaterial
Kompensationsåtgärder och intrång i Natura 2000-området KnivsåsBorelund
Övriga villkor om buller, förorenade massor samt
kompensationspumpning av vatten till Lovénsjön

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens, stadsbyggnadskontorets och tekniska
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2019.
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolens underrättelse den 24 juli
2019.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
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Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta förvaltningarnas yttrande som sitt eget, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Mark- och miljödomstolen i Växjö, mmd.vaxjo@dom.se,

Justerare
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§ 162 Remiss: "Motion "Våra kommuninnevånare
ska inte behöva ha så gott tålamod!""
Dnr BN 2019/0292

Sammanfattning
Socialdemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige
där partiet föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder ta fram en
ny arbetsmodell med målsättningen att minska tiden för
genomförande av nya bostads- och verksamhetsområden och
samhällsservice.
Förvaltningen beskriver att en dokumentation har skett av
exploateringsprocessen för kommunalt ägd mark under 2018 i
samarbete med tekniska förvaltningen. Förvaltningen delar
uppfattningen att det finns förbättringspotential men beskriver
också risker med att hantera processer parallellt.
Sammanfattningsvis är förvaltningen positiv till att
kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder ta fram en ny arbetsmodell.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05
Motion (S), Våra kommuninvånare ska inte behöva ha så gott
tålamod! 2019-02-25

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Dimitrios Afentoulis (KD),
Börje Hed (FNL) och Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) yrkar att byggnadsnämnden tillstyrker utifrån
stadsbyggnadskontorets förslag motionen.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) tilläggsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
avslå yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
översända yttrandet till kommunstyrelsen

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 163 Remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Dnr BN 2019/0284

Sammanfattning
Regeringskansliet har översänt en remiss till Lunds kommun
gällande betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU
2019:30). Kommunstyrelsen har översänt ärendet till
byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05 dnr BN
2019/0284
Regeringskansliets remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Remisslista betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU
2019:30)

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 164 Remiss: "Motion om gratis motorcykel- och
mopedparkering"
Dnr BN 2019/0314

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att införa gratis
motorcykel- och mopedparkering, samt se över parkeringsnormen.
Sverigedemokraterna vill uppmuntra resor med utrymmessnåla
fordon, motorcykel och moped, som alternativ för de som inte har
möjlighet att använda kollektivtrafiken för längre resor.
Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att efterfrågan på
parkering för mopeder och motorcyklar är liten, och att när behov
uppstår så finns oftast möjlighet att lösa detta inom fastigheter på
befintliga parkeringsytor. Utifrån detta rekommenderas inte att
parkeringsnormen kompletteras med krav på parkering för mopeder
och motorcyklar.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02
Motion om gratis motorcykel- och mopedparkering, Sverigedemokraterna 2019-03-25

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande, samt
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 165 Skrivelse från Socialdemokraterna "Ge
näringslivet goda förutsättningar att växa och
utvecklas"
Dnr BN 2019/0294

Sammanfattning
Socialdemokraterna i Lund har inkommit med en skrivelse till
byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Socialdemokraterna vill
påbörja verkställandet av ÖP 2018 så att näringslivet ges bättre
möjligheter att utvecklas. Socialdemokraterna föreslår att:
Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att förvärva mark för
verksamhetsområden enligt översiktsplanen 2018.
Stadsbyggnadskontoret samt tekniska förvaltningen ges i uppdrag
att förbereda nya verksamhetsområden utifrån översiktsplanen
2018.
Byggnadsnämnden samt tekniska nämnden sätter som mål att senast
2022 öppna minst 50 hektar nya verksamhetsområden i Lunds
kommun.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans ta fram ett program för att förtäta befintliga
verksamhetsområden.
Stadsbyggnadskontoret har i samråd med tekniska förvaltningen
svarat på skrivelsen från Socialdemokraterna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
stadsbyggnadskontoret aktivt arbetar vidare med verksamhetsmark
i enlighet med denna skrivelse.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2019.
Socialdemokraternas skrivelse den 17 juli 2019

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

stadsbyggnadskontoret aktivt arbetar vidare med
verksamhetsmark i enlighet med denna skrivelse

Beslut expedieras till:
Socialdemokraterna i Lunds kommun

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 166 Detaljplan för Vattenrännan 1-3 och
Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2 i Dalby. Samråd
Dnr BN 2019/0337

Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighetsbolag (LKF) har 2018-01-04 ansökt om
detaljplan för fastigheterna Vattenrännan 1-3 och för fastigheten
Kvarnskon 3. Fastigheterna ägs av LKF.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att riva befintlig
bensinstation, industri- och kontorsbyggnader inom fastigheterna
Vattenrännan 1-3 och bygga bostäder samt att även bygga bostäder
på fastigheten Kvarnskon 3.
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2018-05-09
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av att bygga sammanlagt ca 200 bostäder inom
Vattenrännan 1 och 3 samt Kvarnskon 3 i Dalby, Lunds kommun.
Standardförfarande ska tillämpas.
Serviceförvaltningen Lunds kommun har 2018-11-19 ansökt om
detaljplan för del av Dalby 92:2 (Östra Mölla förskola). Syftet är att
pröva möjligheten till att utöka förskoletomten med en del av
parkmark mot norr, samt att medge en byggnad i två våningar med
sadeltak. Serviceförvaltningen uppskattar att en ny förskola kan
fungera för ca 130 barn. Under planarbetet ska storlek på förskola
och friyta per barn samt tillhörande funktioner utredas.
Byggnadsnämnden gav 2019-02-14 Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att bekräfta
skoländamål och att utöka förskoletomten med del av parkmark mot
norr, samt att medge en byggnad i två våningar med sadeltak inom
del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun. Standardförfarande ska
tillämpas. Att i detaljplanearbetet pröva möjligheten att lägga
bostäder ovanpå nya förskolelokaler.
Stadsbyggnadskontoret menar att det finns fördelar att genomföra
detaljplaneprocessen i en detaljplan, då det främjar en effektiv
planeringsprocess.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan-och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2019-09-06
Planbeskrivning 2019-09-06

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Helmut Moser (V), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Maria Brolin Glennow (L),
Börje Hed (FNL) och Axel Hallberg (MP) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3
samt del av Dalby 92:2 i Dalby, Lunds kommun för samråd.

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 167 Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av
17:1 m.fl. i Stångby. Granskning
Dnr BN 2019/0336

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret fick 2018-03-01 i uppdrag att genom
detaljplan pröva möjligheten att uppföra cirka 320 bostäder,förskola,
park och gator inom fastigheterna Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1
m fl i Stångby.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ett genomförande av
detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt
4 kap 34 § plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser 2019-09-06
Illustration 2019-09-06
Planbeskrivning 2019-09-06
Samrådsredogörelse 2019-09-06

Yrkanden
Helmut Moser (V) med instämmande av Axel Hallberg (MP) yrkar
återremiss med uppdrag att avskriva planen.
Björn Abelson (S) med instämmande av Dimitrios Afentoulis
(KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Maria Brolin Glennow (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar
för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Axel Hallberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar för bifall till
återremiss med uppdrag att avskriva planen i enlighet med Helmut
Mosers (V) m. fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Börje Hed (FNL) avstår från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 röster mot 2 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m fl i Stångby,
Lunds kommun ska hållas tillgänglig för granskning.

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet. (MP) inger skriftlig
reservation (se protokollsbilaga § 167.01).

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): FI instämmer med (v) och konstaterar att ännu
ett område av världens bästa jordbruksmark står inför exploatering,
trots fina ord.
Börje Hed (FNL) med instämmande av Per Johnsson (C): Vi motsätter
oss byggnation på högvärdig åkermark men konstaterar att ärendet
kommit så långt att det inte går att påverka.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 167.01

Reservation. Byggnadsnämndens möte 2019-09-17
Ärende 17. Detaljplan för Valkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl. i Stångby.
Granskning.
Miljöpartiet röstar nej till Byggnadsnämndens beslut att hålla detaljplanen för Vallkärratorn
8:18 och del av 17:1 tillgänglig för granskning. Detta eftersom detaljplanen innebär att
högklassig jordbruksmark exploateras.
Vi i Miljöpartiet vill skydda den mycket goda åkerjorden vi har i Lunds kommun. Detta
aktualiseras dessutom av FN:s klimatpanels senaste rapport som tydligt visar att vi måste
bevara dagens jordbruksmark för att framöver kunna bruka marken på ett hållbart sätt och
hålla nere den globala temperaturökningen.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att återremittera detaljplanen till
Stadsbyggnadskontoret med uppdrag att avskriva planen, dvs att avbryta planarbetet
Axel Hallberg (MP)
ledamot i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 168 Detaljplan för del av Idalaskolan 1 och del av
Veberöd 17:2 i Veberöd. Granskning
Dnr BN 2019/0374

Sammanfattning
Tekniska nämnden har begärt planläggning av fastigheterna
Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 (Idalafältet etapp 2) i Veberöd
enligt beslut i tekniska nämnden 2016-08-17.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat planförslag för bostäder i flerbostadshus i 2-4 våningar på
fastigheten Idalaskolan 1 och på Idalafältet föreslås uppförande av
blandade byggnadsformer med radhus, friliggande hus och
flerbostadshus i maximalt 2 våningar. Planen kan totalt innehålla
cirka 300 – 400 bostäder. Detaljplanen innefattar även en del av
naturområdet mellan Idalafältet och Idala.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2019-09-06
Illustration, upprättad 2019-09-06
Planbeskrivning, upprättad 2019-09-06
Samrådsredogörelse, upprättad 2019-09-06

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Börje Hed
(FNL), Maria Brolin Glennow (L), Dragan Brankovic (SD) och
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att ärendet skall skickas ut på
granskning med den ändringen att våningshöjden på fastigheten
Idalaskolan 1 sänks från 4 till maximalt 2,5 med förhöjd källare.
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP), Per
Johnsson (C) och Helmut Moser (V) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på ordförande Klas Svanbergs (M) m.
fl. yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla ordförande Klas
Svanbergs (M) m. fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Per Johnsson (C), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel
Fatemi (S), Axel Hallberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar för bifall
till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Maria Brolin
Glennow (L), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD)
röstar för bifall till ordförande Klas Svanbergs (M) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

detaljplan för Idalaskolan 1 och del av Veberöd 17:2 (etapp 2) i
Veberöd, Lunds kommun ska hållas tillgänglig för granskning.

Reservationer
(M), (FNL), (L), (KD) och (SD) reserverar sig mot
beslutet.
(M), (FNL), (L) och (KD) inger skriftlig reservation (se
protokollsbilaga § 168.01).
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 168.01

Reservation ärende 18 Idalaskolan 1 m.fl.
Frågan om utformning av nybyggnation och förtätning i byarna är en delikat fråga.
”Stadsbyggnadsmässigt” tycks man sträva mot en byggnation av typen blandstad.
Men är det verkligen ”stadsbyggnadsmässiga” principer som skall appliceras vid all form av
bebyggelse?
Vi anser att samtliga byar i Lunds Kommun skall få utvecklas efter sina egna förutsättningar
och att bykaraktären skall betonas. Det går inte att göra copy paste på hanteringen inne i
staden Lund och överföra det till byarna.
Vi anser att det inte är eftersträvansvärt att omdana byarna till småstäder. De som bosatt sig i
byarna bara valt bykaraktären framför småstaden.
Det kan finnas platser för lite högre bebyggelse även i byarna. Framför allt för att undvika att
bygga på åkermarken. Men en sådan placering skall med fördel vara i centrala lägen och inte
som enskilda solitärer på 4 våningar insprängda i en i övrigt låg eller mycket låg bebyggelse.
Därför reserverar vi oss till förmån för vårt eget yrkande att byggnadshöjden skulle begränsas
till 2,5 våningar med förhöjd källarvåning.
Klas Svanberg.
Moderaterna.

Börje Hed.
FNL.

Maria Brolin Glennow. Dimitrios Afentoulis
Liberalerna.
Kristdemokraterna

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 169 Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora
Råby 36:22. Antagande
Dnr BN 2019/0327

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat
detaljplan för rubricerat område. Planförslaget är framtaget med
utgångspunkt i det vinnande förslaget i en markanvisningstävling för
området. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att
uppföra bostäder inom område som tidigare är planlagt för handel,
småindustri och kontor av icke störande art.
Förslaget till detaljplan har handlagts enligt bestämmelserna om
standardförfarande i plan- och bygglagen. Stadsbyggnadskontoret
bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i kap 4
34 § plan- och bygglagen.
Sammanfattningsvis anser stadsbyggnadskontoret att förslaget till
detaljplan är förenligt med bestämmelserna i plan- och bygglagen
och föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-06
Plankarta med illustration 2019-09-06
Planbeskrivning, 2019-09-06
Granskningsutlåtande, 2019-09-06
Byggnadsnämndens beslut om uppdrag, 2018-04-19

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

anta detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av Stora Råby 36:22
och
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till motivering.

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 170 Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Östra Odarslöv 6:6
Dnr BN 2019/0358

Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus har
inlämnats till byggnadsnämnden
Fastigheten ingår inte i område med detaljplan. Av översiktsplanen
framgår att fastigheten är belägen inom område betecknat som
värdefullt landskapsavsnitt och omfattas av riksintresset
"Naturvård".
De närmaste grannarna har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Erinringar har därvid inte inkommit.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan inte uppfyller
bestämmelserna i plan- och bygglagen och föreslår att ansökan om
positivt förhandsbesked avslås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02
Yttrande från miljöförvaltningen 2019-08-29
Yttrande från lantmäteriet 2019-06-27
En ritning 2019-02-01
Ansökan om förhandsbesked 2019-02-01

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

avslå ansökan om positivt förhandsbesked på den föreslagna
platsen
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse.

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Lantmäteriets och miljöförvaltningens yttrande bilägges beslutet för
kännedom.
Beslut expedieras till:
enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 171 Förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Sandby 2:92
Dnr BN 2019/0361

Sammanfattning
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus
har inlämnats till byggnadsnämnden.
Fastigheten ingår inte i område med detaljplan. Av översiktsplanen
framgår att fastigheten är belägen inom område betecknat som
värdefull natur men den omfattas inte av något riksintresse.
De närmaste grannarna har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
Erinringar har därvid inkommit.
Stadsbyggnadskontoret menar att ansökan liksom tidigare skall
avslås med det så kallade plankravet som avslagsgrund och bedömer
att om beslut skall fattas i sak så uppfyller ansökan inte
bestämmelserna i plan- och bygglagen och att ansökan om positivt
förhandsbesked även i det fallet skall avslås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-03
Yttrande 2019-09-11
Yttrande från granne 2019-09-06
Yttrande från granne 2019-09-05
Yttrande från granne 2019-09-05
Yttrande från granne 2019-09-05
Yttrande från granne 2019-09-05
Yttrande från granne 2019-09-04
Yttrande från granne 2019-09-04
Yttrande från miljöförvaltningen 2019-08-29
Yttrande från lantmäteriet 2019-08-28
Situationsplan 2019-07-23
Ansökan om förhandsbesked 2019-07-23

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson
(S), Börje Hed (FNL), Maria Brolin Glennow (L), Dimitrios Afentoulis
(KD) och Dragan Brankovic (SD) yrkar följande:
Av handlingarna framgår att fastigheten inte berörs av några
riksintressen. Marken är jordbruksmark, klass 5, men det är oklart
hur brukningsvärd den är. Vidare framförs åter detaljplanekravet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Det noteras att sedan frågan var uppe förra gången har det
framkommit att SBK inte har för avsikt att ta fram någon detaljplan,
att annan fastighet i området fått bygglov. Därutöver har ägaren av
fastigheten beviljats bygglov för en spritfabrik.
Likabehandlingsprincipen anger att ärenden skall behandlas lika. Att
bygglov medges om fastigheten heter Ekeberga men inte om
fastigheten har beteckningen Sandby kan tänkas strida mot
likabehandlingen.
Att bygglov medges för en spritfabrik men inte för bostäder framstår
som märkligt.
Med hänvisning till vad som hänförts ovan yrkar vi att positivt
förhandsbesked ska medges.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla ordförande Klas
Svanbergs (M) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att positivt förhandsbesked medges
Av handlingarna framgår att fastigheten inte berörs av några
riksintressen. Marken är jordbruksmark, klass 5, men det är oklart
hur brukningsvärd den är. Vidare framförs åter detaljplanekravet.
Det noteras att sedan frågan var uppe förra gången har det
framkommit att SBK inte har för avsikt att ta fram någon detaljplan,
att annan fastighet i området fått bygglov. Därutöver har ägaren av
fastigheten beviljats bygglov för en spritfabrik.
Likabehandlingsprincipen anger att ärenden skall behandlas lika. Att
bygglov medges om fastigheten heter Ekeberga men inte om
fastigheten har beteckningen Sandby kan tänkas strida mot
likabehandlingen.
Att bygglov medges för en spritfabrik men inte för bostäder framstår
som märkligt.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Med hänvisning till vad som hänförts ovan yrkar vi att positivt
förhandsbesked ska medges.
Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar. Lantmäteriets och
miljöförvaltningens yttrande bilägges beslutet för kännedom.

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig reservation (se
protokollsbilaga § 171.01).
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 171.01

Reservation. Byggnadsnämndens möte 2019-09-17
Ärende 21. Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Sandby 2:92
Byggnadsnämnden beslutade att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus på Sandby 2:92. Detta trots att fastigheten i översiktsplanen är belägen inom
ett område som är betecknat som värdefull natur.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande, tillika Stadsbyggnadskontorets förslag, att avslå
ansökan om positivt förhandsbesked samt att motivera beslutet i enlighet med
Stadsbyggnadskontorets skrivelse.
Axel Hallberg (MP)
ledamot i byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 172 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för
uppförande av boendepaviljonger, Stora Råby 32:26
Dnr BN 2019/0359

Sammanfattning
Lundafastigheter har ansökt om förlängning av tidsbegränsat
bygglov för uppförande av boendepaviljonger till 2024-12-31.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan. Ansökan strider mot
en bestämmelse i detaljplanen som avser markens användning.
De närmsta grannarna har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
En granne har lämnat ett negativt yttrande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan uppfyller
bestämmelserna i plan- och bygglagen och föreslår
byggnadsnämnden att bevilja förlängning av bygglovet.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-04
Motivering från sökande 2019-09-02
Sökandes bemötande av grannens yttrande 2019-09-02
Yttrande från granne 2019-08-06
Två ritningar 2019-05-15
Nybyggnadskarta 2016-08-11
Bygglovsbeslut 2016-02-18

Yrkanden
Dragan Brankovic (SD) yrkar följande: Vi yrkar avslag på
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Vi sverigedemokrater är för missbruksvård men inte i dessa lokaler.
Lokalerna är inte anpassade för detta och kan inte heller bli det. Där
av befarar vi att de boende inte kommer att kunna få den
ändamålsenliga vård och stöd som de är i behov av. Utan det
kommer det bara att vara en förvaringsplats ingen vårdplats.
Dimitrios Afentoulis (KD) med instämmande av Maria Brolin
Glennow (L), Axel Hallberg (MP), Björn Abelson (S) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Dimitrios
Afentoulis (KD) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

bevilja förlängning av tidsbegränsat bygglov för
boendepaviljonger till 2024-12-31
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga följande information till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar inom kort.
Bygglovsbeslutet får tas i anspråk (verkställas) tidigast om fyra
veckor räknat från att byggnadsnämnden kungjort detta beslut i
Post- och Inrikes Tidningar (9 kap. 42 a § PBL).
När bygglovet får verkställas får du påbörja byggnadsarbetet även
om bygglovsbeslutet fortfarande kan överklagas, eller har
överklagats. Så länge det kan överklagas ska du vara medveten om
att en överprövande myndighet eller domstol kan ändra nämndens
beslut.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (den
dag det inte längre kan överklagas).

Reservationer
(SD) reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 173 Bygglov för nybyggnad av
telekommunikationsanläggning med teknikskåp,
Stora Råby 36:14
Dnr BN 2019/0363

Sammanfattning
Hi3G Access AB har via ombud ansökt om bygglov för nybyggnad av
telekommunikationsanläggning, på aktuell fastighet.
Anläggningen består av en 20 meter hög telemast samt ett
teknikskåp om cirka 1,7 kvadratmeter med en höjd om cirka 1,5
meter.
Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanerat område. Fastighetens
norra och nordvästra del gränser dock intill detaljplanen för Södra
Råbylund (L 863, ikraft vunnen 2010) där ett område för natur samt
dagvattenhantering är utlagt.
Enligt gällande översiktsplan (ÖP 2010) samt den av
kommunfullmäktige antagna översiktsplan (ÖP 2018) är området
mellan aktuell fastighet och kommungränsen i söder mot
Staffanstorp kommun utpekat som utbyggnadsområde för ny
bebyggelse.
Fastigheten är beskrivit i Lunds kommuns bevarandeprogram för de
kulturhistorisk värdefulla byggnader som Helgonagården med
ursprung år 1805 utgör. Södra delen av fastigheten och de
omkringliggande fastigheterna ligger inom område som i
bevarandeprogrammet har utpekats som landskap eller vyer av
betydelse för kulturmiljön.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttre sig över ansökan genom
kungörelse i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet den 10
maj 2019. Det har inkommit erinringar från ett par närboende
grannar som, bland annat, har synpunkten på mastens placering och
påverkan på kulturmiljön.
Stadsantikvarien, planavdelningen samt trafikverket har beträtts
tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga erinringar har inkommit.
Stadsbyggnadskontoret anser mot bakgrund av inhämtade remissvar
från planavdelningen och stadsantikvarien att sökt åtgärd inte
kommer att utgöra påtaglig skada på varken kulturmiljön eller
landskapsbilden och föreslår därför att ansökan bifalles.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-06.
Yttrande från Trafikverket 2019-08-30. Inga erinringar.
Yttrande från planavdelningen 2019-07-04. Inga erinringar.
Bemötande från sökanden 2019-07-02.
Yttrande från grannar 2019-06-03. Erinringar.
Planritning 2019-05-09
Planritning 2019-05-09
Situationsplan 2019-05-09
Stadsantikvariens yttrande 2019-05-07. Inga erinringar.
Fasadritning 2019-04-08
Fasadritning 2019-04-08
Fasadritning 2019-04-08
Ansökan 2019-04-08.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

bevilja bygglov för nybyggnad av kommunikationsanläggning
på fastigheten Stora Råby 36:1
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga följande information till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar inom kort.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 174 Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus,
byte av ytterdörr, ett nytt fönster samt byte av
fasadmaterial från tegel till puts och ommålning,
Armbindeln 6
Dnr BN 2019/0360

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Armbindeln 6 har inkommit med ansökan om
bygglov för utvändig ändring av enbostadshus. Ansökan avser att
vitputsa och vitmåla röda tegelfasader samt byta av ytterdörr samt
insättning av nytt fönster mot trädgården.
Aktuell fastighet ligger inom detaljplan 251 fastställt 1964-10-29.
Aktuell ansökan strider inte mot detaljplanens bestämmelser.
Fastigheten ligger inom området Oscarshem och ingår i en
grupphusbebyggelse från slutet av 1950-talet som i
kulturmiljöprogrammet beskrivs i den del som behandlar modern
bostadsbebyggelse.
Yttrande från stadsantikvarien har inhämtats. Av yttrandet framgår
att putsning av tegelfaserna inte bedöms vara en varsam ändring
utan en ändring av byggnadens och områdets tydligaste
karaktärsdrag.
Sökanden har bereds tillfälle att bemöta stadsantikvariens yttrande
och ifrågasätter detta med hänvisning till att det inom området finns
andra hus som är vita och med fasader av betong. Det framförs
dessutom att man tidigare har fått besked från stadsbyggnadskontoret om att det inte skulle vara ett problem att få bygglov för att
putsa huset samt att bygglov redan har beviljats för tillbyggnad med
vita fasader vilken aktuell ansökan syftar till att harmonisera med.
Mot bakgrund av stadsantikvariens yttrande föreslår
stadsbyggnadskontoret att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06
Bemötande från sökanden 2019-08-12
Bemötande från sökanden 2019-02-23
Yttrande från stadsantikvarien 2018-10-17
Planritning 2018-08-30
Fasadritning 2018-08-30
Ansökan 2018-08-30

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Dimitrios
Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Klas Svanberg
(M) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus på fastigheten Armbindeln 6
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga följande information till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar inom kort.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 175 Bygglov för ändrad användning från
föreningslokal till bostäder, 2 st lgh, samt utvändig
ändring av fasad, Leksaken 6
Dnr BN 2019/0362

Jäv
Börje Hed (FNL) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Tensor Lund AB har ansökt om bygglov för ändrad användning från
föreningslokal till bostäder samt utvändig ändring på aktuell
byggnad.
Ansökan avser inredande av två lägenheter i gårdsbyggnad som i
dagsläget används som föreningslokal. På fasad mot angränsande
innergård avses fyra glasblocksfönster att ersättas med vanliga
transparenta fönster.
För området gäller detaljplan 5, fastställd 1934-06-30.
Aktuell ansökan innebär att bostäder inreds i byggnad som ligger
inom område med punktprickning betecknat mark som enligt
planbestämmelserna inte får bebyggas. Det råder därför planstridigt
utgångsläge varför förutsättningarna för att bevilja bygglov inte
uppfylls och stadsbyggnadskontoret föreslår därför att ansökan
avslås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-06
Yttrande från grannar 2019-02-28
Plan- och fasadritning 2019-02-08
Ansökan 2019-02-08

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

avslå ansökan om bygglov för ändrad användning från
föreningslokal till två bostäder samt utvändig ändring av fasad
på fastigheten Leksaken 6,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar inom kort.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 176 Föreläggande om rättelse vid vite
Dnr BN 2019/0316

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har mottagit en anmälan om att lokaler inom
fastigheten Länsmannen 5 används olovligt som samlingslokal för ett
stort antal personer. Kontoret har inom ramen för ett tillsynsärende
enligt plan- och bygglagen utrett förutsättningarna för ingripande.
Utredningen har visat att verksamheten som bedrivs i lokalerna
strider mot PBL, att användningen innebär säkerhetsrisker och att
dess tekniska lämplighet inte är utredd och godkänd.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att förelägga
fastighetsägaren att snarast, dock senast den 1 oktober 2019, vidta
rättelse genom att upphöra med den olovliga användningen av
lokalen på fastigheten. Byggnadsnämnden föreslås även förena
beslutet med ett vite på 50 000 kronor om rättelse inte sker samt
därefter ett löpande vite på 20 000 kronor för varje månad som
lokalen fortsatt används som samlingslokal. Beslutet ska även
skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-04
Yttrande från fastighetsägaren 2019-08-30
Planritning plan 1, 2019-06-05 (Beslutsbilaga 1)
Planritning plan 2, 2019-06-05 (Beslutsbilaga 2)
Protokoll från platsbesök, Räddningstjänsten Syd, 2019-06-05
Fotobilaga, 2019-05-28

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att
att

Justerare

förelägga A.M.S förvaltning AB (556704-4663) att snarast, dock
senast den 1 oktober 2019, upphöra med användningen av
lokalerna markerade i beslutsbilaga 1 och 2 inom fastigheten
Länsmannen 5 som samlingslokal,
förläggandet gäller omedelbart även om det överklagas,
föreläggandet förenas med ett vite om 50 000 och därefter ett
löpande vite på 20 000 kronor för varje månad som A.M.S
förvaltning AB fortsätter att använda lokalerna som
samlingslokal,

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
att
att

skicka beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel, och
motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 177 Påföljd och ingripande, Olovligt byggande
Dnr BN 2019/0315

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett ärende om olovliga
åtgärder den 22 september 2016 på fastigheten Västertull 8.
Stadsbyggnadskontoret genomförde ett platsbesök den 22
september 2016 gällande fasadändringar på fastigheten Västertull 8.
Vid stadsbyggnadskontorets platsbesök konstaterades att
fastighetsägaren genomfört fasadändringar utan startbesked.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att det av fastighetsägaren tas ut
byggsanktionsavgifter av beloppet 39 432 kronor för att ha påbörjat
åtgärderna innan stadsbyggnadskontoret har gett ett startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det varken framkommit skäl att
underlåta att ta ut byggsanktionsavgifter i detta fall eller anledning
att sätta ned sanktionsavgifterna.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Fotobilaga, 2019-08-08
Byggsanktionsavgift 1, 2019-08-06
Byggsanktionsavgift 2, 2019-08-06
Yttrande från fastighetsägaren, 2019-06-28
Planritning från bygglovsärendet, 2019-04-03
Protokoll från stadsbyggnadskontorets platsbesök, 2016-09-22

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att
att

med stöd av 11 kap. 51 §, 52 § och 57 § PBL samt 9 kap. 10 §
första stycket 3 PBF och andra stycket påföra fastighetsägaren
till Västertull 8, Strandspiken Ab organisationsnummer
556310-4545 byggsanktionsavgift om, 16 182 kronor för att ha
påbörjat fasadänring utan startbesked 23 250 kronor för
påbörjat byte av fönster och dörr utan startbesked
motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
byggsanktionsavgifterna i enlighet med 11 kap. 59 § och 61 §
PBL ska betalas inom två månader efter det att beslutet har
delgetts den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 178 Påföljd och ingripande, Olovligt påbörjande
utan startbesked och slutbesked
Dnr BN 2019/0317

Sammanfattning
Ärendet avser byggsanktionsavgifter gällande tillbyggnad och
fasadändring på fastigheten Smältan 5 i Lund. Åtgärderna har
påbörjats innan statbesked. Tillbyggnaden och fasadändringen
bedöms vara lovpliktiga överträdelser.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att av fastighetsägaren tas ut
byggsanktionsavgifter av beloppet 17 437 kronor för att ha påbörjat
åtgärderna innan stadsbyggnadskontoret har gett ett startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte framkommit skäl att
underlåta att ta ut byggsanktionsavgifter i detta fall, däremot har den
satts ned till hälften då bygglov var beviljat när åtgärderna var
utförda vilket utgör grund för halvering.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Byggsanktionsavgift, 2, 2019-07-26
Byggsanktionsavgift 3, 2019-02-26
Planritning, 2018-02-20
Anmälan, 2018-01-11

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar att "för att ha" läggs till i 1:att
satsen, 4:e raden så att meningen lyder "..byggsanktionsavgift om 11
625 kronor för att ha påbörjat byte av.."

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

med stöd av 11 kap. 51 §, 52 § och 57 § PBL samt 9 kap. 1, 3a, 7
andra stycket, 10 andra stycket § § PBF påföra fastighetsägaren
till Smältan 5, Kudu Ab med organisationsnummer 5566990361 byggsanktionsavgift om 11 625 kronor för att ha påbörjat

Utdragsbestyrkande

50 (60)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

att
att

byte av fönster utan startbesked och 5812 kronor för att ha
påbörjat byggnationen av tillbyggnaden utan startbesked
motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 59 § och 61 § PBL
ska betalas inom två månader efter det att beslutet har delgetts
den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 179 Påföljd och ingripande, installation av eldstad
Dnr BN 2019/0318

Sammanfattning
Ärendet avser byggsanktionsavgift gällande väsentlig ändring av
eldstad på fastigheten X i Lund. Ett besiktningsbevis inkom den 13
december 2018 där det framgick att fastighetsägarna installerat en
kamin på fastigheten utan startbesked. En anmälan hade lämnats in
innan åtgärden utfördes men den väsentliga ändringen skedde utan
meddelat startbesked.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att av fastighetsägarna tas ut en
byggsanktionsavgift av beloppet 2 325 kronor för att ha påbörjat
åtgärden innan stadsbyggnadskontoret har gett ett startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte framkommit skäl att
underlåta att ta ut byggsanktionsavgift i detta fall, däremot har den
satts ned till hälften då en anmälan var inlämnad innan åtgärden
utfördes vilket utgör grund för nedsättning.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Beräkning byggsanktionsavgift, 2019-03-25
Besiktningsbevis, 2018-12-03

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar att 1:a att-satsen, 5: raden
omformuleras till följande: "2325 kronor för att trots förbudet i 10
kap 3 § PBL inom fastigheten X ha utfört den väsentliga ändringen
utan startbesked".

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på sitt eget
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med stöd av 11 kap. 51, 52 57 §§ PBL och 9 kap. 3 a, 13 § första
stycket 2 PBF påföra fastighetsägarna X och X en
byggsanktionsavgift om 2325 kronor för att trots förbudet i
10 kap 3 § PBL inom fastigheten X ha utfört den väsentliga
ändringen utan startbesked

att

motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ PBL
ska betalas inom två månader efter det att beslutet har delgetts
den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas
de avgiftsskyldiga är solidariskt ansvariga för betalningen
enligt 11 kap. 60 § PBL

att
att

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 180 Påföljd och ingripande, installation av eldstad
Dnr BN 2019/0320

Sammanfattning
Ärendet avser byggsanktionsavgift gällande installation av eldstad
på fastigheten X i Lund. Ett besiktningsbevis inkom den 16 januari
2017 där det framgick att fastighetsägarna installerat en kakelugn på
fastigheten utan startbesked.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att av fastighetsägarna tas ut en
byggsanktionsavgift av beloppet 4 650 kronor för att ha påbörjat
åtgärden innan stadsbyggnadskontoret har gett ett startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det varken framkommit skäl att
underlåta att ta ut byggsanktionsavgift i detta fall eller anledning att
sätta ned sanktionsavgiften.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Beräkning byggsanktionsavgift, 2019-03-19
Anmälan, 2019-02-28
Besiktningsbevis, 2017-01-16

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med stöd av 11 kap. 51, 52 57 §§ PBL och 9 kap. 13 § första
stycket 2 PBF påföra fastighetsägarna X och X en
byggsanktionsavgift på 4650 kronor för att inom fastigheten
X ha utfört en installation av eldstad utan startbesked.

att

motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
de avgiftsskyldiga är solidariskt ansvariga för betalningen
enligt 11 kap. 60 § PBL
byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ PBL
ska betalas inom två månader efter det att beslutet har delgetts
den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut

att
att

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 181 Påföljd och ingripande, installation av eldstad
Dnr BN 2019/0321

Sammanfattning
Ärendet avser byggsanktionsavgift gällande installation av eldstad på
fastigheten X bostadsrättsföreningen X. En handläggare på
bygglovsavdelningen har i ett telefonsamtal med
bostadsrättsinnehavaren den 5 februari 2019 blivit informerad om
att en kamin installerats utan anmälan och startbesked.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att av bostadsrättsinnehavaren
tas ut en byggsanktionsavgift av beloppet 4 650 kronor för att ha
påbörjat åtgärden innan stadsbyggnadskontoret har gett ett
startbesked. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte
framkommit skäl att underlåta att ta ut byggsanktionsavgift i detta
fall. Vidare har inte någon grund för nedsättning ansetts föreligga.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Yttrande, 2019-05-13
Beräkning byggsanktionsavgift, 2019-04-23
E-post, 2019-02-05

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med stöd av 11 kap. 51,52 57 §§ PBL och 9 kap. 13 § första
stycket 2 PBF påföra bostadsrättsinnehavaren X en
byggsanktionsavgift på 4650 kronor för att inom fastigheten X
ha utfört en installation av eldstad utan startbesked.

att
att

motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ PBL
ska betalas inom två månader efter det att beslutet har delgetts
den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 182 Påföljd och ingripande, installation av eldstad
Dnr BN 2019/0322

Sammanfattning
Ärendet avser byggsanktionsavgift gällande installation av
eldstad/rökkanal på fastigheten X i Lund. En anmälan om
installation av eldstad och rökkanal inkom den 5 december 2017.
Den 9 februari 2018 framkom att eldstad och rökkanal installerats
utan att startbesked meddelats.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att av fastighetsägarna tas ut
byggsanktionsavgifter av beloppet 3487 kronor för att ha påbörjat
åtgärderna innan stadsbyggnadskontoret har gett ett startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det inte framkommit skäl att
underlåta att ta ut byggsanktionsavgifter i detta fall.
Byggsanktionsavgifterna har satts ned till hälften då anmälan var
inlämnad vid tidpunkten för åtgärderna utfördes.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04
Beräkning byggsanktionsavgift 2, 2019-08-15
Beräkning byggsanktionsavgift 1, 2019-03-28
Yttrande, 2019-03-24

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med stöd av 11 kap. 51,52 och 57 §§ PBL och 9 kap. 3a, 13 §§
första stycket 2 PBF påföra fastighetsägarna till X
byggsanktionsavgift om 2325 kronor för att ha påbörjat
installationen av eldstad utan startbesked.

att

motivera sitt beslut i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
de avgiftsskyldiga är solidariskt ansvariga för betalningen
enligt 11 kap. 60 § PBL
byggsanktionsavgiften i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ PBL
ska betalas inom två månader efter det att beslutet har delgetts
den avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas

att
att

Information om hur ni överklagar får ni i samband med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 183 Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2019-09-17
Dnr BN 2019/0324

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2014-12-11, § 248, delegerat beslutanderätt
till arbetsutskottet, ordföranden, vice ordföranden och andre vice
ordföranden samt till stadsbyggnadsdirektören. I delegationen ges
stadsbyggnadsdirektören rätt att vidaredelegera till tjänstemän i
enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning.
Stadsbyggnadsdirektören har senast 2019-04-02 (BN 2019/0164)
beslutat om en sådan vidaredelegation.
Alla beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till
nämnden.
Till byggnadsnämndens sammanträde 2019-09-17 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, bygglovschef
Petter Eiring, byggnadsinspektörerna Per Seveborn, Mattias Cedholt,
Daniel Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila Gutierrez Para, Tove
Dahlström och Pannida Khammeeseenon, Midhat Kaltak,
tillsynshandläggare Marcus Gunnarsson samt administratör
Madeleine Rosqvist och Karin Lennebo den 7 augusti 2019 till den 9
september 2019 fattade beslut om bygglov, startbesked, slutbesked,
rättidsprövning, avskrivning, avslag, rivningslov, förhandsbesked,
byte av kontrollansvarig, interimistiskt slutbesked.
2. Karin Lennebos och Madeleine Rosqvists beslut att överlämna
överklaganden till Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2019-07-30 att
marklov beviljas för ändrad marknivå på fastigheten Sankt Peter 5.
L2019-1215
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2019-08-13 att
bygglov beviljas för nybyggnad av radhus med mera på fastigheten
Nattviolen 5.
L2019-0861
3. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2019-03-28.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17
4. T.f. Stadsbyggnadsdirektören Malin Sjögrens beslut 2019-08-19
att som ordinarie beslutsattestant för Eken 1408 utse bygglovschef
Petter Eiring.
BN 2019-0331.
5. Beslut om tidsbegränsad vidaredelegation 2019-08-23. T.f.
Stadsbyggnadsdirektören Malin Sjögren delegerar till följande att
fatta beslut i enlighet med Byggnadsnämndens delegationsordning
2014-12-11, i de delar som den medger att beslutanderätten
vidaredelegeras.
Anna Vroland 2019-08-28 tom 2019-08-30
2019-10-31 tom 2019-11-01
Ole Kasimir 2019-10-03 tom 2019-10-04
Jonas Andreasson 2019-10-28 tom 2019-10-30

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2019-09-17

§ 184 Meddelanden till byggnadsnämnden
2019-09-17
Dnr BN 2019/0325

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelanden till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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