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Justerare
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 69 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning med följande ändring: ärende 19 Ansökan om bygglov
för uppförande av enbostadshus, Skarnberga 2:30 (BN 2020/0122)
utgår.
Till justerare utses Margita Malmros (S) med Börje Hed (FNL) som
ersättare.
Justering av protokollet sker den 23 april 2020 kl. 13.00 på
stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (38)
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 70 Stadsbyggnadsdirektören informerar
Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin informerar om aktuella
händelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 71 Byggnadsnämndens ordförande informerar
Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M) informerar om
aktuella händelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 72 Yttrande om överklagat beslut om bygglov
Dnr BN 2020/0137

Jäv
Axel Hallberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
I ett överklagande av ett beslut om bygglov har de klagande riktat en
invändning om jäv mot en av ledamöterna i byggnadsnämnden som
deltagit i beslutet.
Länsstyrelsen Skåne, som handlägger överklagandet, har begärt att
byggnadsnämnden ska yttra sig över jävsinvändningen.
Stadsbyggnadskontoret har utrett frågan och anser att det inte är jäv
enligt någon av jävsgrunderna i kommunallagen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden instämmer i
den bedömningen och yttrar sig till länsstyrelsen i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-31
Beviljat anstånd med att lämna in yttrande 2020-03-27
Länsstyrelsens Skåne begäran om yttrande 2020-03-19
Överklagandeskrivelse 2020-03-19

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig till Länsstyrelsen Skåne i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande

Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 73 Information om planprogram för Genarps
centrum
Dnr BN 2020/0119

Sammanfattning
Ole Kasimir informerar om planprogram för Genarps centrum.

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 74 Granskning av detaljplan för del av
Ladugårdsmarken 4:14
Dnr BN 2020/0133

Sammanfattning
Genom detaljplanen prövas förutsättningarna för och lämpligheten
av att uppföra bostadsbebyggelse på rubricerad fastighet. Bostäder
föreslås utformas som flerbostadshus i upp till fem våningar.
Befintlig mangårdsbyggnad föreslås förses med bestämmelser om
rivningsförbud och varsamhet. Scoutkårens barn- och
ungdomsverksamhet som tidigare har bedrivits i lokalerna har
omlokaliserats till ett mer centralt läge på Norra Fäladen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
detaljplanen för del av Ladugårdsmarken 4:14 ska hållas tillgänglig
för granskning och att motion daterad 2018-04-04 bedöms utredd
och besvarad.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Detaljplanekarta med planbestämmelser 2020-04-01
Planbeskrivning 2020-04-01
Samrådsredogörelse 2020-04-01
Svar från Drottningstadens scoutkår 2020-03-16
Skrivelse till Drottningstadens scoutkår 2020-01-20

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD) med instämmande av Björn Abelson (S),
Axel Hallberg (MP), Helmut Moser (V) och ordförande Klas Svanberg
(M) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Dimitrios
Afentoulis (KD) m.fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

detaljplan för del av Ladugårdsmarken 4:14 ska hållas
tillgänglig för granskning,
motion daterad 2018-04-04 anses slutligt besvarad

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 75 Antagande av detaljplan för del av Sandryggen 1
Dnr BN 2020/0124

Jäv
Axel Hallberg (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för
bostadsbebyggelse inom del av fastigheten Sandryggen 1. Föreslagen
bebyggelse syftar till att förtäta nuvarande parkeringsplats samt
förstärka omgivande stråk och platsbildningar. Byggnaden föreslås
utformas som cykelhus med aktiv bottenvåning och träfasad.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
anta detaljplanen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Plankarta med planbestämmelser och illustration 2020-04-01
Planbeskrivning 2020-04-01
Granskningsutlåtande 2020-04-01

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Helmut Moser (V),
ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Victor
Jangdal (SD) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på 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. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

anta detaljplan för del av Sandryggen 1 i Lund, Lunds kommun
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Reservationer
(FNL) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig reservation, se
BN Protokollsbilaga § 75.01.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 75.01

Reservation ärende 7 ”Antagande av detaljplan för del av Sandryggen 1”. BN 2020-04-16
Det föreslagna huset innebär dels att 38 parkeringsplatser försvinner dels att ett nytt behov om 48
platser tillkommer enligt parkeringsnormen för boende i det föreslagna huset. Genom ”åtgärdspaket
för bilfritt boende” inrättas 6 platser inkluderande platser för besökare, rörelsehindrade och bilpool. I
praktiken innebär detta att de boende i det föreslagna huset inte har tillgång till någon
parkeringsplats för egen bil plus att 38 andra bilägare får söka sig en annan parkeringsplats.
Kommunen har ansvaret för att det i samband med nybyggnation anordnas bilparkering i tillräcklig
omfattning. Så sker inte i detta fall. Jag anser vidare att man inte enbart kan se till det antal platser
som krävs för det nybyggda huset när byggnation sker på en parkeringsplats. Man måste även se till
de platser som försvinner. Vidare ifrågasätter jag starkt det rimliga i att parkeringsnormen tillåter att
antalet bilplatser kan reduceras från 48 till 6.
Nu gäller beslutet detaljplanen och jag förutsätter att stadsbyggnadskontoret kommer till en annan
lösning såsom ett parkeringsgarage i bygglovsskedet.
Jag reserverar mig till förmån för mitt avslagsyrkande.

Börje Hed

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 76 Antagande av detaljplan för del av Veberöd
2:113 m.fl. i Veberöd
Dnr BN 2020/0057

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen inkom 2013-10-30 med begäran om
planläggning för del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd. Syftet är att
möjliggöra ett verksamhetsområde på fastigheten för att säkra ny
industrimark. Serviceförvaltningen, Lundsfastigheter, inkom 201702-16 med begäran om planläggning för Tornsvalan 1 i Veberöd.
Syftet är att möjliggöra ett nytt boende med omsorgs- och eller
vårdkrav. Stadsbyggnadskontoret föreslog att Tornsvalan 1 skulle
slås ihop med det pågående planarbetet för del av Veberöd 2:113
m.fl. och handläggas samt diarieföras under det ärendet. Beslut om
planuppdrag för Tornsvalan 1 och sammanslagning av de bägge
ärendena erhölls av Byggnadsnämndens arbetsutskott 2017-05-24.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut är att anta detaljplan för
del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd samt att motivera beslutet i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2020-04-01
Planbeskrivning 2020-04-01
Granskningsutlåtande 2020-04-01

Yrkanden
Margita Malmros (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
avslag på stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Margita Malmros (S)
yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

anta detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Reservationer
(M), (MP), (C), (FNL), (V) och (L) reserverar sig mot beslutet. (C),
(M), (MP) och (V) inger skriftliga reservationer, se BN
Protokollsbilagor § 76.01 och § 76.02.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 76.01

Ärende 8 Antagande av detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd

Reservation
Inom detaljplanen finns en väg, förlängningen av Pallvägen, som kommer generera buller till befintliga
bostäder på Björkhagaområdet som redan idag är utsatta för mycket buller. Vi är oroliga för följderna av att
utemiljön för de boende på Björkhagaområdet kommer bli mer utsatt för buller. Vi har ifrågasatt
stadsbyggnadskontorets bullerbedömningar och vi har önskat bullerskyddande åtgärder inom detaljplanen.
Efter att stadsbyggnadskontoret räknat om vilka bullernivåer som väntas genereras och kontorets visat att
det tillkommande bullret inte kommer överstiga sådan gräns att bullerskyddsåtgärder kan krävas av
exploatören i den här detaljplanen görs det ej heller i den antagna planen. Två argument för att tillåta vägen
utan bullerskyddsåtgärder som kontoret framfört utöver att gränserna för tillåtet buller ej passeras är att
Den tidigare detaljplanen tillät den aktuella vägen, och även utan den nu antagna detaljplanen
så skulle aktuell väg tillåtas, utan bullerskyddsåtgärder.
Eventuella bullerskyddsåtgärder skulle inte vara som mest effektiva inom planområdet utan
om bullerskyddsåtgärder skulle byggas, så skulle de vara som mest effektiva vid väg 11
och/eller precis vid utsatta uteplatser.
Dessa argument gör sammantaget att vi inte kunnat kräva något bullerskydd i aktuell plan.

Per Johnsson (C)

Klas Svanberg (M)

BN PROTOKOLLSBILAGA § 76.02

Reservation. Byggnadsnämndens sammanträde 2020-04-16
Ärende 8. Antagande av detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl. i Veberöd
För våra båda partier är det en prioriterad fråga att Lunds kommun ska vara mycket
restriktiva med att bygga på åkermark.
Åkermarken fyller en viktig funktion i att hantera klimatförändringarna och dess
konsekvenser. Även i andra kriser framöver kommer åkermarken vara en viktig resurs.
Coronapandemin har med all önskvär tydlighet visat på vikten av självförsörjning. Om vi i
Sverige hårdgör för stor del av vår jordbruksmark bygger vi bort möjligheten för
självförsörjning.
Därför yrkade vi avslag på detaljplan för del av Veberöd 2:113 m.fl. Vi reserverar oss till
förmån för vårt eget yrkande.
Axel Hallberg,
ledamot (MP)

Helmut Moser,
tjänstgörande ersättare (V)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 77 Antagande av detaljplan för del av
Helgonagården 8:1 m fl.
Dnr BN 2020/0060

Sammanfattning
Wihlborgs fastigheter AB inkom 2016-09-12 med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning med
kontor, utbildningslokaler, handel och centrumverksamheter kring
Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.
På torget ligger den planerade spårvagnshållplatsen på Ideon. I den
aktuella detaljplanen föreslås även en utökning av First Hotel Ideon
och förtätning med ny bebyggelse öster om Ingvar Kamprad
Designcentrum (IKDC) att prövas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2020-03-06
Planbeskrivning 2020-03-06
Granskningsutlåtande 2020-03-06

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

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

anta detaljplanen för del av Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Utdragsbestyrkande

15 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 78 Antagande av detaljplan för del av Orion 4
Dnr BN 2020/0116

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och
centrumverksamhet i befintlig butikslänga som idag är planlagd
handelsändamål, inom del av fastigheten Orion 4.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden ska besluta
om att anta detaljplanen för del av Orion 4 i Lund.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-02
Detaljplanekarta 2020-04-02
Planbeskrivning 2020-04-02
Granskningsutlåtande 2020-04-02

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

anta detaljplanen för del av Orion 4
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden
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2020-04-16

§ 79 Begäran om planbesked för Versalen 6 i Södra
Sandby
Dnr BN 2020/0100

Sammanfattning
Versalen Fastighets AB har inkommit med en begäran om
planbesked för fastigheten Versalen 6 i Södra Sandby med önskan
om att möjliggöra för bostäder på fastigheten.
Innehållet i begäran om planbesked ligger i linje med Fördjupning av
översiktsplan för Södra Sandby som anger inriktningen
centrumverksamhet och bostäder.
Sammantaget är den preliminära bedömningen att ett genomförande
av förslaget med bostäder inte antas medföra betydande
miljöpåverkan. En formell miljöbedömning enligt miljöbalken
föreslås därför inte göras.
Stadsbyggnadskontoret samlade bedömning är att bevilja ett positivt
planbesked och att planläggning ska påbörjas för fastigheten
Versalen 6, i Södra Sandby. Eftersom det pågår ett arbete med
program för de centrala delarna av Södra Sandby förslår
stadsbyggnadskontoret att byggnadsnämnden fattar ett beslut med
villkor att detaljplanearbete för Versalen 6 ska avvakta
programarbetet för de centrala delarna av Södra Sandby vilket ger
möjlighet att studera fastigheten i ett större sammanhang.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Begäran om planbesked 2020-02-18

Yrkanden
Per Johnsson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Per Johnssons
(C) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att
att

meddela positivt planbesked och därmed ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av bostadsändamål inom Versalen 6 i Södra
Sandby med målsättningen att uppdraget ska ha lett fram till
slutligt beslut senast fjärde kvartalet 2022. Standardförfarande
ska tillämpas och planavtal avses upprättas samt
start av planarbete villkoras av att inriktningsbeslut som
avslutar programskedet för de centrala delarna av Södra
Sandby tagits
sökanden ska betala 14 190 kronor i avgift för handläggningen
av begäran om planbesked

Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 80 Samråd om detaljplan samt byte av förfarande
för Loke 4
Dnr BN 2020/0106

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för ändamålet
natur inom fastigheten Loke 4. Planförslaget syftar till att möjliggöra
rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet samt
säkerställa allmän åtkomst till Höje å i enlighet med riksintresset för
friluftsliv.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att skicka ut detaljplan för Loke 4
på samråd samt att ändra förfarande till utökat förfarande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2020-04-01
Planbeskrivning 2020-04-01

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Margita
Malmros (S) m.fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

skicka ut detaljplanen för Loke 4 i Lund för samråd
ändra förfarande till utökat förfarande

Utdragsbestyrkande

20 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 81 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus med integrerat garage/carport,
Dörröd 7:33
Dnr BN 2020/0022

Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus med integrerat
garage/carport på fastigheten Dörröd 7:33.
Fastigheten ligger utanför planlagt område och den del av
fastigheten som ansökan avser ligger utanför sammanhållen
bebyggelse. Fastigheten berörs av riksintresse för friluftsliv, rörligt
friluftsliv och naturvård. Området utgörs av jordbruksmark och
används idag för bete.
Ägarna till angränsande fastigheter har fått möjlighet att yttra sig
över ansökan. Synpunkter har inkommit från två grannar.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan strider mot
översiktsplanens intentioner och mot bestämmelserna i plan- och
bygglagen och föreslår därför byggnadsnämnden att avslå ansökan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-07
Yttrande från sökande 2020-04-14
Svar på remiss från miljöförvaltningen 2020-04-07
Svar på remiss från tekniska förvaltningen 2020-03-31
Sökandes bemötande av grannens yttrande 2020-03-23
Yttrande från granne 2020-03-22
Sökandes bemötande av grannens yttrande 2020-03-19
Yttrande från granne 2020-03-07
Situationsplan 2020-02-28
Beskrivning 2020-02-28
Ansökan 2019-09-09

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

Justerare

avslå ansökan om förhandsbesked på fastigheten Dörröd 7:33
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga följande information till beslutet

Utdragsbestyrkande

21 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 82 Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av
enbostadshus samt tillbyggnad av garage för ateljé,
utvändig ändring och eldstad, Åboen 7
Dnr BN 2020/0084

Sammanfattning
Ägarna till fastigheten Åboen 7 ansöker om bygglov för till- och
ombyggnad av enbostads samt tillbyggnad av garage för ateljé,
utvändig ändring och eldstad.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och ansökan strider
mot detaljplanen bestämmelse om att byggnad ska placeras minst
4,5 m från tomtgräns.
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över avvikelsen. Två
grannar har lämnat negativa yttranden.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelsen är liten och förenlig
med detaljplanens syfte. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Sökandes bemötande av grannars yttrande 2020-03-31
Yttrande från granne 2020-03-02
Yttrande från granne 2020-03-01
Fasadritningar 2020-02-06
Planritningar, sektionsritning och situationsplan 2020-01-21
Beslut från länsstyrelsen 2019-12-12
Planritning 2019-09-09
Grannegodkännande 2019-08-30
Nybyggnadskarta 2019-02-26
Ansökan 2019-01-22

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

Justerare

bevilja bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus samt
tillbyggnad av garage för ateljé, utvändig ändring och eldstad
på fastigheten Åboen 7
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
godkänna den kontrollansvarig som föreslagits i ansökan
bifoga följande information till beslutet

Utdragsbestyrkande

23 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
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).
För att påbörja arbetet ska du även ha beviljats ett startbesked (10
kap. 23 § PBL). Kontakta stadsbyggnadskontoret för information om
vilka handlingar som krävs för startbesked.
När bygglovet får verkställas och du har ett startbesked 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 byggnadsarbetet 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).
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 83 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, 2 st takkupor, byte av samtliga
fönster, Gladan 7
Dnr BN 2020/0120

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Gladan 7 i Veberöd ansöker om bygglov för
två takkupor och utvändig ändring av enbostadshus.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan och är i Veberöd
kulturmiljöprogram utpekad som en del av en kulturhistoriskt
värdefull miljö.
Stadsbyggnadskontoret anser att åtgärderna strider mot plan- och
bygglagens krav på varsamhet och förbud mot förvanskning och
föreslår därför byggnadsnämnden att avslå ansökan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Skrivelse från sökande 2020-04-01
Förtydligande av ansökan 2019-12-22
Yttrande från stadsantikvarien 2019-12-18
Planritning 2019-12-13
Plan- och fasadritning och situationsplan 2019-11-17
Ansökan 2019-11-17

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar återremiss för framtagande av
ny tjänsteskrivelse med korrekt angivande av grund.

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

återremittera ärendet för framtagande av ny tjänsteskrivelse
med korrekt angivande av grund

Utdragsbestyrkande

25 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 84 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank,
Fotsacken 4
Dnr BN 2020/0121

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Fotsacken 4 i Dalby har ansökt om bygglov för
ett plank. Planket är 1,8 m högt och tätt.
Planket föreslås placeras i tomtgräns på mark som enligt detaljplan
inte får bebyggas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att åtgärden inte kan betraktas
som en liten avvikelse från detaljplanen och föreslår att
byggnadsnämnden beslutar om att avslå ansökan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Skrivelse från sökande 2020-04-12
Ritningar 2020-01-16
Ansökan 2020-01-16

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Börje Hed (FNL), ordförande
Klas Svanberg (M), Victor Jangdal (SD), Christoffer Karlsson (L),
Dimitrios Afentoulis (KD), Helmut Moser (V) och Axel Hallberg (MP)
yrkar följande:
att tillstyrka ansökan om bygglov för plank på fastigheten
Fotsacken 4
att motivera beslutet med följande motivering:
Eftersom flertalet grannfastigheter redan har plank eller bullerplank
i motsvarande läge så finns goda skäl att medge samma avvikelse
även för Fotsacken 4, avvikelsen är utifrån att plank eller bullerplank
redan finns på grannfastigheterna att betrakta som en liten
avvikelse.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

tillstyrka ansökan om bygglov för plank på fastigheten
Fotsacken 4
motivera beslutet med följande motivering:
Eftersom flertalet grannfastigheter redan har plank eller
bullerplank i motsvarande läge så finns goda skäl att medge
samma avvikelse även för Fotsacken 4, avvikelsen är utifrån att
plank eller bullerplank redan finns på grannfastigheterna att
betrakta som en liten avvikelse.

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Skåne. I bilaga 1 hittar du
mer information om hur du överklagar.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 85 Ansökan om bygglov för nybyggnad av stödmur,
Vallkärra 6:35
Dnr BN 2020/0083

Sammanfattning
Ansökan gäller bygglov för stödmur på fastigheten Vallkärra 6:35.
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.
De närmaste grannarna har fått möjlighet att yttra sig över ansökan.
En av grannarna, en vägförening har lämnat ett negativt yttrande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan är förenlig med
bestämmelserna i Plan- och bygglagen och föreslår att
byggnadsnämnden beviljar bygglov med startbesked.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-04-01
Sökandes bemötande av vägföreningens yttrande 2020-02-28
Yttrande från vägföreningen 2020-02-18
Ritning 2020-01-20
Kontrollplan 2020-01-15
Ansökan 2019-12-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

Justerare

bevilja bygglov för stödmur på fastigheten Vallkärra 6:35
ge startbesked och fastställa kontrollplan inkommen
2020-01-15
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga följande information till beslutet

Utdragsbestyrkande

29 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16
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). Även om du har fått
ett startbesked behöver du vänta till att de veckorna har gått.
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).
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 86 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
rad/kedjehus, 5 st, samt marklov för ändrad
marknivå, Siamesen 1
Dnr BN 2020/0103

Sammanfattning
Ansökan gäller nybyggnation av fem stycken enbostadshus i två
våningar som sammanbyggs med carportar. Detaljplanen 1281K-P27
som vann laga kraft 2012-10-22 medger radhus i två våningar. Enligt
detaljplanen ska byggnaderna placeras med längsta sidan utefter
förgårdsmarken.
Byggnadernas placering innebär en avvikelse från detaljplanen.
Eftersom bostadshusen inte ligger vägg i vägg utan sammanbyggs
med skärmtak räknas byggnaderna som kedjehus. Bostadshusen
placeras med gaveln istället för långsidan mot gatan, något
förskjuten mot förgårdsmarken. I övrigt följer sökt åtgärd
detaljplanen.
Samtliga rågrannar har getts tillfälle att yttra sig. En av grannarna
har inkommit med synpunkter. Grannen ifrågasätter att
byggnaderna uppförs i två våningar och menar att detta skulle
innebära en betydande olägenhet med insyn mot grannarnas
trädgårdar. Antalet våningar är redan prövat i detaljplanen.
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov. Avvikelsen bedöms som
liten och förenlig med detaljplanens syfte

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-30
Yttrande från granne 2020-03-05
Nybyggnadskarta 2020-02-26
Fasad- och sektionsritning 2020-02-26
Planritning 2020-02-26
Markplanering 2020-02-26
Situationsplan 2020-02-26
Ansökan 2020-02-09

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

med stöd av 9 kap 30, 31b §§ PBL bevilja bygglov för
nybyggnation av fem kedjehus
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. I bilaga hittar du
mer information om hur man överklagar.
Kontrollansvarig för åtgärden är:
Semir Sunje, SemSun Byggprojektledning AB, Trossgatan 31,
232 36 ARLÖV.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar. Tänk på att beslutet kan överklagas så länge det
inte har vunnit laga kraft.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 87 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
uppförande av paviljong för skola, Väster 7:1
Dnr BN 2020/0128

Sammanfattning
Ansökan gäller ett tidsbegränsat bygglov till och med 2023-08-31 för
en mindre skolpaviljong i två plan med en bruttoarea på 352 kvm.
Byggnaden placeras på fastighet Väster 7:1. Svaneskolans och Hedda
Anderssongymnasiets verksamheter ska samlokaliseras i den nya
gymnasie- och högstadieskolan som byggs på fastighet Pastor Svane
1. Under byggtiden finns det ett behov av en tillfällig lokalisering för
Svaneskolans verksamhet.
Fastigheten ägs av tekniska förvaltningen och är enligt detaljplanen
avsedd för parkmark. Skolpaviljongen placeras norr om
Svaneskolans befintliga matsal och är tänkta att användas till trä- och
syslöjdsverksamhet.
Ansökan har skickats på remiss till planavdelningen, tekniska
förvaltningen och miljöförvaltningen. Eftersom placeringen strider
mot detaljplanen har ansökan även skickats på grannehörande.
En av grannarna har inkommit med synpunkter. Grannen menar att
fastigheten inte är lämplig att bebygga för skoländamål med
hänvisning till barnens hälsa och säkerhet. Remissinstanserna gör
bedömningen att ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas, se bifogade
yttranden. Byggandena placeras i ett bullerutsatt läge intill
Svanevägen, järnvägen och byggarbetsplatsen. Barnen vistas endast
enstaka lektioner i lokalen eftersom sökande valt att placeras
slöjdfunktionerna i byggnaden. Ljudnivåerna invändigt kommer att
uppfylla kraven som ställs i Boverkets byggregler.
Byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglovet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-03-30
Yttrande från landskapsarkitekt 2020-03-30
Markplanering 2020-03-27
Yttrande från granne 2020-03-17
Yttrande från tekniska förvaltningen 2020-03-10
Yttrande från miljöförvaltningen 2020-02-28
Nybyggnadskarta 2020-02-14
Plan- och fasadritning 2020-02-14
Verksamhetsbeskrivning 2020-02-14
Ansökan 2020-02-14

Yrkanden
Börje Hed (FNL) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Daniel Fatemi (S),
ordförande Klas Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD) och Victor
Jangdal (SD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Axel Hallbergs (MP)
m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

med stöd av 9 kap. 33 § PBL bevilja tidsbegränsat bygglov till
och med 2023-08-31
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. I bilaga hittar du
mer information om hur man överklagar.
Kontrollansvarig för åtgärden är: Thomas Andersson
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar. Tänk på att beslutet kan överklagas så länge det
inte har vunnit laga kraft.

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (38)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

Reservationer
(FNL) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig reservation, se
BN Protokollsbilaga § 87.01.

Protokollsanteckningar
Christoffer Karlsson (L): Vi har hela tiden varit emot att den nya
gymnasieskolan får den beslutade placeringen. Men oavsett tidigare
ställningstaganden behöver genomförandet och omständigheter för
övriga verksamheter bli så smidigt som möjligt.
Beslut expedieras till:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (38)

BN PROTOKOLLSBILAGA § 87.01

Reservation ärende 20 ” Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljong för skola,
Väster 7:1”. BN 2020-04-16
Att placera en skolpaviljong i en park, mellan en starkt trafikerad gata och en byggarbetsplats, är
uppenbarligen olämpligt även för en tidsbegränsad period med hänsyn till skolelevernas hälsa och
välbefinnande:





Bullernivån på skolgården överstiger gällande riktvärden.
Buller och olycksrisker förknippade med bygget av Hedda Andersson-gymnasiet.
Finpartikelutsläpp från järnvägen och biltrafik.
Skolgårdens storlek uppfyller inte tillnärmelsevis kommunens riktlinjer.

För att bygga paviljongen måste minst en ek i en vacker allé tas bort. Att förstöra en allé som har
förutsättningar att finnas i hundratals år bara för att lösa ett tillfälligt behov under 3,5 år är orimligt.
Alléer omfattas av biotopskydd och kommunen måste därför söka dispens hos länsstyrelsen för att
avverka träd i allén. Därvid ska länsstyrelsen bland annat ta hänsyn till alléns estetiska värde. Det är
min förhoppning att länsstyrelsen i sitt beslut korrigerar kommunens lättsinniga och kortsiktiga
beslut.

Börje Hed

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-04-16

§ 88 Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2020-04-16
Dnr BN 2020/0105

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 2019-12-05 (BN 2019/0532)
beslutat om en sådan vidaredelegation.
Alla beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till
nämnden.
Till byggnadsnämndens sammanträde 2020-04-16 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över bygglovschef Petter Eiring, biträdande
stadsarkitekt Pia Laike, bygglovshandläggarna Tim Jensen, Mia
Miettinen Wik, Lena Ahlfors, Gabriella Maass och Martin Andersson,
byggnadsinspektörerna Mattias Cedholt, Per Seveborn, Daniel
Holmqvist, Sofia Karlborg, Tove Dahlström, Pannida
Khammeeseenon och Midhat Kaltak, Emire Hamoodson,
tillsynshandläggare Marcus Gunnarsson, samt administratörerna
Karin Lennebo, Jill Jensen och Ann-Sofi Ahlgren den 1 mars 2020 till
och med den 3 april 2020 fattade beslut om bygglov,
bygglov/startbesked, rivningslov, marklov, startbesked, upphört
startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, rättidsprövning,
avskrivning, avvisning, beslut upphört, byte av kontrollansvarig,
tekniskt samråd, förlängd handläggningstid.
2. Karin Lennebo, Jill Jensen och Ann-Sofi Ahlgren beslut att
överlämna överklaganden till Länsstyrelsen för prövning enligt
följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut den 13 februari 2020
att bygglov delvis beviljas för utvändig ändring av enbostadshus med
solceller på tak på fastigheten Sankt Knut 4.
L 2019-2110
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Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 november
2019 att bygglov beviljas för tillbyggnad av tryckstegringsstation på
fastigheten Sandby 11:19.
L 2019-1437
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut den 21 februari 2020
att avskriva ett tillsynsärende utan att besluta om någon
tillsynsåtgärd angående en anmälan om olovlig byggnation på
fastigheterna X och X.
L 2019-1562
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut den 6 mars 2020 att
bygglov beviljas för tillbyggnad och utvändig ändring på fastigheten
Svolder 28.
L 2020-0278
3. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2020-03-05.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten
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§ 89 Meddelanden till byggnadsnämnden 2020-04-16
Dnr BN 2020/0104

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.
Byggnadsnämndens extra månadsrapport mars 2020 har skickats ut
till byggnadsnämnden 2020-04-16, BN 2020/0090.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna
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