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Diarienummer
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Byggnadsnämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2020-10-15 klockan 17.00–19.49, ajournering klockan 18:3418:50, Meteoriten,plan 7, Kristallen, Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 198
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Christoffer Karlsson (L)
Per Johnsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)
Margita Malmros (S)
Ann Schlyter (V)
Dragan Brankovic (SD)
Ann Tångmark (FNL), närvarande § 187-202, kl. 17.00-19.34,
tjänstgör för Börje Hed (FNL) § 198
Nikola Maka (S), tjänstgör för Daniel Fatemi (S) § 187-208
Christina Sjöström (MP), tjänstgör för Axel Hallberg (MP)
§ 187-208
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Lena Gustafsson (M), deltar på distans
Sofia Kristensson (M), deltar på distans
Helmut Moser (V), deltar på distans
Bo Wennergren (FI), deltar på distans

Tjänstepersoner

Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Petter Eiring, bygglovschef
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans
Elin Karlsson, arkitekt
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Jenny Nagenius, planarkitekt

Justerare

Christina Sjöström (MP) med Nikola Maka (S) som ersättare

Paragrafer

§ 187–208

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden
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2 (49)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-10-15

BN 2019/0469

2020-10-23, kl. 11.00, stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen,
Brotorget 1

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Christina Sjöström (MP)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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2020-10-15

Paragrafer

§ 187–208

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2020-11-18
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 187 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Christina Sjöström (MP) med Nikola
Maka (S) som ersättare.
Justering av protokollet sker den 23 oktober 2020 kl. 11.00 på
stadsbyggnadskontoret, plan 5, Kristallen, Brotorget 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (49)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 190 Information om FÖP Veberöd
Dnr BN 2019/0449

Sammanfattning
Elin Karlsson informerar om FÖP Veberöd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 191 Mätning av krontäckning i Lunds tätorter –
ansökan ur Lunds kommuns miljöanslag
Dnr BN 2020/0342

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

söka 60 000 kr ur Lunds kommuns miljöanslag för att utföra
arbetet med krontäckningsinventering inom Lunds kommuns
tätorter

Sammanfattning
I ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadskontoret, tekniska
förvaltningen och kommunkontoret vill vi skapa en gemensam bild
av hur stort krontäcket är i Lunds tätorter idag. Krontäckning kan
fungera som ett mått på hur gröna våra tätorter är. Genom att
regelbundet analysera krontäckningsgraden kan vi se resultatet av
vårt arbete i en större skala och på längre sikt. Tanken är att
krontäckningsanalyserna kompletterar uppsatta mål och strategier
för att uppnå dessa. På så sätt kan krontäckningsanalyser fungera
dels som indikator, stöd och argument för gröna prioriteringar i
planeringen av våra tätorter, dels som uppföljning av målsättningar
kring tätorternas grönstruktur i Lunds program för ekologisk
hållbarhet. De kan också ge underlag för risk- och sårbarhetsanalyser
och åtgärder som planeras till följd av dessa, till exempel resiliens
mot värmeböljor. Därför är en analys av krontäckningen viktig i vårt
arbete med hållbar stad.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Dimitrios Afentoulis (KD)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Underlag för beslut



Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Projektbeskrivning ”Mätning av krontäckning i Lunds tätorter
– ansökan ur Lunds kommuns miljöanslag”

Utdragsbestyrkande

8 (49)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 192 Remiss: "Reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun"
Dnr BN 2020/0320

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

byggnadsnämnden är positiv till förändringarna i det
omarbetade förslaget
byggnadsnämnden vill fortsatt vara anställningsmyndighet för
sina anställda, vilket är viktigt ur flera aspekter däribland
utifrån arbetsmiljöansvar
det inte finns ytterligare synpunkter att framföra

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): F! Instämmer i S yrkande.

Sammanfattning
Ett förslag till nytt reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun har tidigare varit på remiss för synpunkter. Efter det har
förslaget omarbetats. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
nu skickat det omarbetade förslaget på remiss.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden i sitt yttrande
är positiv till förändringarna i det omarbetade förslaget och att det
inte finns ytterligare synpunkter att framföra.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Christina Sjöström (MP),
Ann Schlyter (V) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut, samt att
byggnadsnämnden vill fortsatt vara anställningsmyndighet för sina
anställda, vilket är viktigt ur flera aspekter däribland utifrån
arbetsmiljöansvar.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Underlag för beslut







Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02 om
remiss "Reglemente för styrelser och nämnder i Lunds
kommun"
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-14, § 305,
om remittering av förslag till reglemente för styrelser och
nämnder i Lunds kommun
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-08, KS
2019/0643, om remittering av förslag till reglemente för
styrelser och nämnder i Lunds kommun
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - med
rättningar
Bilaga Reglemente för styrelser och nämnder - sammanställt
Bilaga Översyn av reglementet, fördjupande utredningar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 193 Remiss: "Motion från Anders Almgren (S), Lena
Fällström (S), Björn Abelson (S) Din ålder ska inte
avgöra vilken del av kommunen du bor i"
Dnr BN 2020/0284

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ge två uppdrag till byggnadsnämnden samt tekniska
nämnden. För det första att nämnderna gemensamt tar fram en plan
för att säkerställa en tillräcklig tillgång på seniorbostäder i varje
tätort utanför staden och inarbeta detta i relevanta styrdokument.
För det andra att nämnderna säkerställer att en särskild dialog förs
med de organisationer som representerar kommunens pensionärer
och seniorer. Byggnadsnämnden har fått motionen på remiss för att
yttra sig.

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Björn Abelson (S) med instämmande av Christina Sjöström
(MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut samt
att tillstyrka motionen.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Björn Abelsons (S)
m.fl. tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Dimitrios
Afentoulis (KD) m.fl. bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Därefter ställer ordförande Klas
Svanberg (M) Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
Björn Abelsons (S) m.fl. tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Underlag för beslut





Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 Remiss
Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen du bor i
Motion (S) Din ålder ska inte avgöra vilken del av kommunen
du bor i
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-10 §208 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-26 Direktiv för
framtagande av bostadspolitiskt program, utbyggnadsplan
och markpolicy

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 194 Remiss: "Motion från Anders Almgren (S) m.fl
Verka för avtal om kollektivtrafik och byggande
mellan region och kommun"
Dnr BN 2020/0267

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Protokollsanteckningar
Ann Schlyter (V): Vänsterpartiet menar att lokaltrafiken ska
återkommunaliseras.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i en motion att Lunds kommun ska
verka för att etablera övergripande avtal kring kollektivtrafik,
infrastruktur och byggande mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna.
Ett grundläggande avtal mellan Region Skåne som kollektivtrafikhuvudman och Skånes kommuner finns sedan 2012 som grund för
allt samarbete. Vid vissa större investeringar kan dock kompletterande avtal tydliggöra parternas ansvarsåtaganden, inte minst för att
garantera fortsatt god samverkan mellan kommunen och Region
Skåne. Denna typ av avtal som reglerar åtaganden mellan kommun
och region är mer sällsynt. Det kan därför vara nyttigt att undersöka
möjligheten att utveckla denna samverkan med en sådan pilot.
Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret är därför
försiktigt positiva till motionens förslag.

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut samt att tillstyrka motionen.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut samt avslag på Björn
Abelsons (S) tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Björn
Abelsons (S) m.fl. bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Därefter ställer ordförande Klas
Svanberg (M) Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande mot sitt eget
avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande.

Underlag för beslut



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23
Motion från Anders Almgren (S) m.fl 2020-06-18, Verka för
avtal om kollektivtrafik och byggande mellan region och
kommun

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 195 Inriktningsbeslut för detaljplanen
Häradshövdingen 2 m.fl.
Dnr BN 2020/0328

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

att

att

volymhanteringen i det fortsatta arbetet i första hand ska
understödja de omgivande stadsrummen och ta sin
utgångspunkt i den omgivande stadsdelens bebyggelseskala
och i övrigt ansluta till den nya, tätare stadskaraktär som
utvecklats på väster vid Lund C. I fortsatt arbete ska
ambitionen vara att rymma upp till 30 000 m² BTA som i första
hand rymmer kongress och hotell, men även utreder kontor
och bostäder som kompletterande funktioner
i fortsatt arbete utreda hur, och i vilken omfattning, den gamla
tingsrätten kan integreras i en mötesanläggning. Särskild
omsorg ska ägnas åt mötet med Klosterkyrkan och
Klostergatans fondmotiv
kvarteret ska rymma bilparkeringsplatser som ersätter
befintliga parkeringar i Klosterhagen, kvarterets eget
parkeringsbehov enlig gällande parkeringsnorm, samt lämna
utrymme för en utökning av 200 tillkommande bilplatser till
Lund C. En ny bilramp till garaget ska integreras i kvarterets
norra sida
ge stadsbyggnadskontoret, i samarbete med Skanska, i uppgift
att genom arkitektarbete i konkurrens, baserat på ovanstående
punkter ta fram minst tre gestaltningsförslag för en
mötesanläggning i kv Häradshövdingen 2 m fl. Lundaborna ska
ges möjlighet att tycka till om gestaltningsförslagen. Förslagen
ska efter politisk förankring i byggnadsnämnden ligga till grund
för ett detaljplaneförslag

Reservationer
Samtliga partier reserverar sig mot beslutet. (V) reserverar sig till
förmån för sina egna yrkanden. (L), (M), (C) och (S) inger skriftlig
reservation (röstförklaring), se BN protokollsbilaga § 195.01.
(FNL) inger skriftlig reservation, se BN protokollsbilaga § 192.02.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): F! Instämmer i V och MP:s yrkanden. Jag vill
tillägga att underjorden kan utnyttjas på ett mer hållbart vis.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Sammanfattning
Under våren 2020 har stadsbyggnadskontoret tagit fram strategier
för området kring kvarteret Häradshövdingen 2. Nämnden har i
denna skrivelse att ta ställning till dessa strategier, samt i vilken
process det fortsatta arbetet ska ske.
Planområdet ligger strategiskt för att innerstaden ska fortsätta
utvecklas väster om järnvägen, vilket tillsammans med omgivande
stadsbild föreslås ligga till grund för kommande gestaltningsförslag.
Stor hänsyn bedöms vara viktig i planområdets östra del, vid mötet
med Klosterkyrkan och den medeltida stadskärnan. Hur tingsrättens
äldre del kan integreras i en mötesanläggning utreds i det fortsatta
arbetet. Strategi för grönstrukturen baseras på ett rekreativt stråk
mellan Stadsparken och Västerbro. För trafiken slås läget för en
framtida bilramp fast, samt att möjligheten för ett större antal
parkeringar bevakas. De beslutade strategierna föreslås ligga till
grund för ett gestaltningsförslag som i sin tur ligger till grund för
kommande detaljplaneförslag.

Yrkanden
Christoffer Karlsson (L) med instämmande av Björn Abelson (S),
ordförande Klas Svanberg (M) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar
följande ändringar till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:
1:a att-satsen: att volymhanteringen i det fortsatta arbetet i första
hand ska understödja de omgivande stadsrummen och ta sin
utgångspunkt i den omgivande stadsdelens bebyggelseskala och i
övrigt ansluta till den nya, tätare stadskaraktär som utvecklats på
väster vid Lund C. I fortsatt arbete ska ambitionen vara att rymma
upp till 30 000 m² BTA som i första hand rymmer kongress och
hotell, men även utreder kontor och bostäder som kompletterande
funktioner.
4:e att-satsen: att ge stadsbyggnadskontoret, i samarbete med
Skanska, i uppgift att genom arkitektarbete i konkurrens, baserat på
ovanstående punkter ta fram minst tre gestaltningsförslag för en
mötesanläggning i kv Häradshövdingen 2 m fl. Lundaborna ska ges
möjlighet att tycka till om gestaltningsförslagen. Förslagen ska efter
politisk förankring i byggnadsnämnden ligga till grund för ett
detaljplaneförslag.
Börje Hed (FNL) med instämmande av Ann Schlyter (V) och Christina
Sjöström (MP) yrkar följande ändringar samt tillägg till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1:a att satsen: att bruttototalarean, BTA, inte ska överskrida de
25000 kvadratmeter som gällande Ramprogram för området anger.
Tilläggsyrkande: att den nya bebyggelsen ska berika de omgivande
stadsrummen och ansluta till den befintliga skalan, och ej överskrida
4-6 våningar.
2:a att-satsen: att den gamla Tingsrätten ska bevaras och integreras
i en mötesanläggning. Rivning och "återuppbyggnad" av
innergården ska inte komma ifråga. Särskild omsorg ska ägnas åt
mötet med Klosterkyrkan och Klostergatans fondmotiv.
4:e att-satsen: att i enlighet med planuppdraget inleda processen
med ett planprogram som, efter beslut i nämnden, hålls tillgängligt
för samråd med allmänheten, nämnder och organisationer. Ett
färdigt och politiskt godkänt program används sedan för att i
samarbete med Skanska ta fram ett gestaltningsförslag, genom
arkitektarbete i konkurrens. Förslaget avses ligga till grund för ett
detaljplaneförslag.
Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer med Börje Heds (FNL) m.fl.
tilläggsyrkande samt 2:a att-satsens ändringsyrkande.
Börje Hed (FNL) med instämmande av Dimitrios Afentoulis
(KD) yrkar bifall till 3:e att-satsen enligt stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ann Schlyter (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar följande ändring
gällande 3:e att-satsen i stadsbyggnadskontorets förslag till beslut:
att kvarteret ska rymma bilparkeringsplatser enligt en reducerad
parkeringsnorm. Ingen utökning av bilplatser bör ske, men
cykelparkering bör tillkomma.
Ann Schlyter (V) och Christina Sjöström (MP) yrkar följande tillägg:
att grönytan söder om gamla Tingsrätten inte ska bebyggas utan
bevaras som offentligt rum med Tingsrättens gamla byggnader
synliga.
Ordförande Klas Svenberg (M) yrkar avslag på Ann Schlyters (V) m.
fl. tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Beslutsgång
1:a att-satsen: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Christoffer
Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande mot Börje Heds (FNL) m. fl.
ändringsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla Christoffer Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl.
ändringsyrkande och nej för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl.
ändringsyrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar ja
för bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Börje Hed (FNL), Christina Sjöström (MP) och Ann Schlyter (V)
röstar nej för bifall till sitt eget ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att bifalla Christoffer
Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Tilläggsyrkande: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Börje Heds
(FNL) m. fl. tilläggsyrkande mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl.
tilläggsyrkande och nej för avslag på detsamma.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Dimitrios Afentoulis (KD), Christina Sjöström (MP)
och Ann Schlyter (V) röstar ja för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl.
tilläggsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar nej för avslag på detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 4 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att avslå yrkandet.
2:a att-satsen: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Börje Heds (FNL) m. fl
ändringsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut och nej för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl.
ändringsyrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola
Maka (S) röstar ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Börje Hed (FNL), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Christina Sjöström (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till
Börje Heds (FNL) m. fl. ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 ja-röster mot 5-nej röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
3:e att-satsen: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Ann Schlyters (V) m.
fl. ändringsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut och nej för bifall till Ann Schlyters (V) m. fl.
ändringsyrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic
(SD), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S)
röstar ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Christina Sjöström (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till
sitt eget ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 9 ja-röster mot 2-nej röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
4:e att-satsen: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Christoffer
Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande mot Börje Heds (FNL) m. fl.
ändringsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla Christoffer Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl.
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
ändringsyrkande och nej för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl.
ändringsyrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S) röstar ja
för bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Börje Hed (FNL), Christina Sjöström (MP) och Ann Schlyter (V)
röstar nej för bifall till sitt eget ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3-nej röster beslutat att bifalla Christoffer
Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkande.
Tilläggsyrkande: Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann
Schlyters (V) m. fl. tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Ann Schlyters (V) m. fl.
tilläggsyrkande och nej för avslag på detsamma.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Christina Sjöström (MP) och Ann Schlyter (V) röstar ja för bifall till
sitt eget ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic
(SD), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Nikola Maka (S)
röstar nej för avslag på detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 2 ja-röster mot 9-nej röster beslutat att avslå Ann Schlyters (V)
m. fl. tilläggsyrkande.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
PM Kulturmiljö Häradshövdingen m.fl. 2020-10-01
Ramprogram för Lund C 2015-03-10

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare
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Reservation, byggnadsnämndens möte 2020-10-15
Ärende 9, Häradshövdingen 2 m.fl.
BN PROTOKOLLSBILAGA § 195.01

Röstförklaring
Liberalerna och Moderaterna ser med glädje fram emot ny bebyggelse inom kvarteret
Häradshövdingen 2 m.fl. Det är Lunds kanske mest attraktiva och bäst belägna fastighet(er)
för möjlig exploatering just nu. Närheten till de centrala delarna av staden, liksom Lunds
centralstation skapar goda förutsättningar för byggnation som kan lyfta Lund. Därför är det
extra viktigt att beslut om exploatering inte blir förhastade i onödan, Liberalerna kan vänta
med beslut. Men vi vill inte heller utan god anledning fördröja ett beslut.
Ett center för kongresser, konferenser och möten passar alldeles ypperligt på platsen.
Närheten till stationen är någonting som en sådan anläggning skulle ha gemensamt med
flera andra kongressanläggningar runt om i landet, till exempel Aros Congress Center i
Västerås.
Men även om nybyggnation på platsen är önskvärd, så finns det flera faktorer som också
kan komplicera byggnationen. Liberalerna kommer att bevaka några sådana faktorer extra i
det fortsatta arbetet.

1. Klosterkyrkans integritet. Klosterkyrkan är ett landmärke i Lund som både har
historisk och kulturell betydelse. Att Klosterkyrkan inte upplevs som en byggnad av
”sekundär” betydelse intill nybyggnationen är av yttersta vikt för oss. Detta gäller
också den fond som klosterkyrkan skapar i bakgrunden när man tittar längs med
klostergatan i Lund. Även om siktlinjen påverkas av den nya kongressbyggnaden så
bör Klosterkyrkan kunna framhävas. Det är såklart subjektivt vad ”sekundär”
betydelse innebär, och svårt att sätta andra ord på. Men vi vill ändå påtala vikten av
detta.
2. Gamla tingsrätten. Delar av gamla tingsrätten har estetiska värden som saknas i
övrig kringliggande bebyggelse. Det vore mycket uppskattat om nybyggnation på
platsen kan inkorporera hela eller delar av gamla tingsrätten på något vis. Det
behöver inte med nödvändighet vara som en yttre del av ny bebyggelse, utan kan
också vara inuti ny bebyggelse. Med det sagt, så är bevarandet av gamla tingsrätten
inte riktigt lika högt prioriterat som Klosterkyrkans integritet för vår del.
3. Estetik. Då kringliggande bebyggelse i rätt hög utsträckning delar estetiska drag
(rött tegel), och precis öster om järnvägen är bebyggelsen mer av ”klassisk” stil, så
vore det olyckligt om nybyggnationen upplevs som en (fyrkantig) koloss i betong,
stål och glas. Vi menar inte att betong, stål och glas skulle vara uteslutet i
nybyggnation, tvärtom kommer det att behövas, och vi är varma anhängare av
modern och nytänkande arkitektur. Men om inspiration till nybyggnationen kan

hämtas från mer klassisk stil och passas in på ett bra sätt ihop med ”modern” stil, så
hade det också varit ett exempel på nytänkande som säkerligen uppskattas. Då hade
nybyggnationen också kunnat ses som en förlängning av den ”klassiska”
byggnationen precis öster om järnvägen till väster om järnvägen. Vi förstår att det
kan uppfattas som motsättningar mellan rött tegel, ”modern” stil och ”klassisk” stil,
men hoppas ändå att det går att uttolka någonting ur våra synpunkter som gör att
kongressanläggningen passar in på platsen.
4. Höjdskala. Många Lundabor har åsikter kring höjden på nybyggnation i staden.
Liberalerna och Moderaterna är av åsikten att ingenting ska uteslutas, så länge det
passar in på platsen i fråga. För att enkelt förklara vad vi menar, så skulle vi aldrig
acceptera ett höghus som ”förminskar” domkyrkan, men vi ser gärna hög och tät
bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen i exempelvis Källby och på Brunnshög. Just
den här platsen befinner sig i något av en gråzon, då den är precis utanför gamla
stadsvallen och bara järnvägen separerar platsen från äldre klassisk bebyggelse i
skalan 4-6 våningar. Dessutom är kringliggande bebyggelse också i skalan 3-6
våningar. Samtidigt är platsen nära järnvägsstationen, och så bra läge borde också
utnyttjas maximalt. Med det sagt så är det möjligt att högre byggnation skulle kunna
passa på platsen, givet att det inte påverkar Klosterkyrkans integritet på ett
oacceptabelt sätt, och så vidare. Det är egentligen svårt att säga ja eller nej till en
högre byggnation utan att ha förslag på bordet att ta ställning till.
Mot bakgrund av det vi anfört ovan så finner vi det viktigt att Byggnadsnämnden ges flera
gestaltningsförslag med olika visualiseringar att ta ställning till. I ett så viktigt och centralt
läge som Häradshövdingen 2 m.fl utgör, så är det extra viktigt att byggnationen blir bra. Det
är mot den bakgrunden som vi yrkade på att minst tre alternativ som också Lundaborna ska
få ta ställning till ska redovisas innan Byggnadsnämnden går vidare med arbetet och sållar
bort alternativ. Det vore såklart också välkommet om alternativen skiljer sig åt både i
utformning och exploateringsgrad, så att det i praktiken inte är flera alternativ på i det
närmaste identisk bebyggelse som vi tar ställning till.
Stadsbyggnad är komplicerat, och det är många motstridiga viljor som ska kompromissas
ihop och samsas i en plan. Men vi känner oss säkra på att duktiga arkitekter, en motiverad
byggherre, ett fantastiskt stadsbyggnadskontor och ett Lund med sikte på framtiden kan få
det här att gå ihop.

Christoffer Karlsson, ledamot (L)
Axel Nordberg, ersättare (L)
Fredrik Folkesson, ersättare (L)

Klas Svanberg, ordförande (M)
Lena Gustafsson, ersättare (M)
Sofia Kristensson, ersättare (M)

Björn Abelson, andre vice ordförande (S)
Daniel Fatemi, ledamot (S)
Margita Malmros, ledamot (S)
Ola Christiansson, ersättare (S)
Nikola Maka, ersättare (S)

Per Johnsson, ledamot (C)

BN PROTOKOLLSBILAGA § 195.02

Reservation BN 2020-10-15 ärende 9 ”Inriktningsbeslut för detaljplanen Häradshövdingen 2”
Det pågående detaljplanearbetet styrs i stor utsträckning av den ”beställning” av ett kongresscenter
som kommunstyrelsen gjorde 2012. Eftersom ytan för kongressen (10 000 – 12 500 kvm) inte är
lönsam måste byggytan ökas med ytor för hotell, kontor och bostäder för att projektet ska kunna
genomföras. Detta driver upp exploateringsgraden och bygghöjden på ett olyckligt sätt i ett för
staden viktigt och känsligt område.
De bedömningar kommunstyrelsen gjorde av behovet av ett kongresscenter 2012 är inte längre
aktuella. För det första har digitaliseringen inneburit ett förändrat rese- och mötesbeteende.
Betydligt fler möten äger idag rum digitalt. Denna utveckling har starkt drivits på av den pågående
pandemin. För det andra kommer det att uppföras en mötesanläggning på Brunnshög (The Loop)
vars ekonomi delvis garanteras av det av kommunen delägda bolaget Science Village Scandinavia.
The Loop ersätter helt eller till stora delar behovet av en kongressanläggning i kvarteret
Häradshövdingen.
I detta skede är det emellertid inte byggnadsnämndens sak att avgöra behovet av ett kongresscenter.
Detta är en fråga för kommunstyrelsen.
Bruttototalarean
I gällande ramprogram har exploateringen fastställts till 25 000 kvm. Detta har bedömts lämpligt när
det gäller att ansluta till den omgivande stadsdelens bebyggelseskala.
Jag anser att det är olämpligt att öka exploateringsgraden till 30 000 kvm.
Antal våningar
Av gällande ramprogram framgår att våningshöjden ska vara 4-6 våningar. Beslutet innebär att
nämnden inte sätter några begränsningar när det gäller våningshöjden.
Jag anser att 4-6 våningar är en rimlig och väl avvägd våningshöjd och detta borde framgå av
nämndens beslut.
Tingsrätten
Av gällande ramprogram framgår att den gamla delen av tingsrätten ska bevaras. Beslutet öppnar
upp för förslag som innebär att hela tingsrätten rivs.
Jag anser att det är helt oacceptabelt att riva den gamla delen av tingsrätten. Därför borde beslutet
inte öppnat för denna möjlighet.

BN PROTOKOLLSBILAGA § 195.02

Planprocessen
Det är viktigt att lundaborna får påverka hur detta område ska utvecklas. Det hade därför varit bättre
med ett planprogram som lundaborna hade fått yttra sig över följt av ett samrådsförfarande i
detaljplaneprocessen.
Nu kommer lundaborna istället att få ta del av tre olika arkitektförslag. Risken är stor att alla tre
förslagen kommer att vara tämligen lika och inte peka på de olika alternativ som finns när det gäller
skala och bygghöjder.
Mot bakgrund av ovanstående reserverar jag mot de fattade besluten till förmån för de yrkanden
som gemensamt framförts av FNL, V och Mp.
Börje Hed, FörNyaLund

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 196 Begäran om planbesked för Veberöd 17:115
Dnr BN 2020/0305

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela negativt planbesked och därmed inte påbörja någon
planläggning för Veberöd 17:115 i Veberöd med PÄ 18/2020
samt
planintressenten ska betala 19 200 kronor i avgift för
handläggningen av begäran av planbesked samt
avskriva ärendet för Veberöd 17:115 i Veberöd med PÄ
38/2012

att
att

Sammanfattning
Ansökan om planbesked för Veberöd 17:115 har inkommit till
stadsbyggnadskontoret. Ansökan innehåller förslag som innebär att
bostadsbebyggelse i form av parhus uppförs på del av rubricerad
fastighet. De övergripande styrdokument som
stadsbyggnadskontoret baserar sin bedömning på ger inte stöd för
ett positivt planbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att
planläggning inte ska påbörjas för Veberöd 17:115 i Veberöd. Ett
negativt beslut om planbesked bör fattas för begäran inkommen 29
juni 2020 och tidigare fattat beslut om planbesked tillika
planuppdrag, 7 mars 2013, bör avskrivas.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Beslut byggnadsnämnden 2013-03-07 § 45
Begäran om planbesked 2020-06-29

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 197 Samråd för detaljplanen Gåsen 11 m.fl.
Dnr BN 2020/0277

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för Gåsen 11 m fl. i Veberöd, Lunds
kommun för samråd

Sammanfattning
Riksbyggen ekonomisk förening har 2018-05-21 inkommit med
begäran om planbesked för fastigheterna Gåsen 4, 7 och 11 i
Veberöd, Lunds kommun. Planens syfte är att genom detaljplan
pröva lämpligheten för bostäder i form av flerbostadshus i två, tre
och fyra våningar med inriktning på seniorboende. Förslag till
detaljplan är förenligt med översiktsplanen. Detaljplanen hanteras
med standardförfarande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § planoch bygglagen.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2020-10-02
Planbeskrivning 2020-10-02

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 198 Samråd om detaljplan för Stormen 1 och
Molnet 2 m.fl.
Dnr BN 2020/0303

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka detaljplanen för Stormen 1 och Molnet 2 m.fl. i Lund,
Lunds kommun på samråd

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

Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i
kvartersform i varierad skala och uttryck, där den planerade
bebyggelsens innehåll ska bidra till trygga, gena och levande
gaturum.
Planområdet är beläget i Klostergården, i Lunds stads södra del.
Sammanlagt är området cirka 7,4 hektar och består idag av
parkering och en outnyttjad asfalterad yta samt gatumark.
Fastigheterna ägs av LKF, HSB och Lunds kommun.
Bebyggelseförslaget innefattas av två bostadskvarter bestående av
cirka 220 bostäder med garage i källare under kvarteren. Anslutande
gaturum föreslås byggas om i syfte att göra gaturummen genare och
tryggare och trivsammare för gång- och cykeltrafikanter.
Cykelöverfarter höjs upp och ges en avvikande markbeläggning för
att synas tydligt och för att bidra till minskade hastigheter förbi
området.
Planförslaget innebär ändrad utsikt, och viss påverkan av skuggning
för omkringliggande boende. Byggnationen kan även medföra
störningar under byggtiden i form av ökade transporter och buller.
De nackdelar som kan uppfattas av enskilda närboende bedöms ej
överväga de fördelar som förslaget medför sett utifrån ett allmänt
intresse i form av fler bostäder i kollektivtrafik- och servicenära läge
samt bättre framkomlighet och ökad säkerhet för gång- och
cykeltrafikanter i ett mer levande gaturum.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av Ann Schlyter (V),
ordförande Klas Svanberg (M), Ann Tångmark (FNL), Christina
Sjöström (MP) och Dimitrios Afentoulis (KD) 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.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-02
Planbeskrivning 2020-10-02
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2020-10-02

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 199 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Tygelsjö 11:5
Dnr BN 2020/0333

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

meddela positivt förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus inom Tygelsjö 11:5
ta ut en avgift om 0 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande till beslutet

Information om överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
Upplysningar om beslutet
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. För
att få påbörja åtgärden måste du ha fått ett bygglov och ett
startbesked (9 kap. 39 § PBL). Om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, är
beslutet om att den sökta åtgärden kan tillåtas bindande för
kommunen.
Yttrande från trafikverket och miljöförvaltningen bifogas beslutet.
Slutlig placering samt utformning av nya byggnader prövas i bygglov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Sammanfattning
En ansökan har inlämnats till byggnadsnämnden avseende
uppförande av ett enbostadshus inom fastigheten Tygelsjö 11:5.
Motsvarande ansökan har behandlats tidigare av byggnadsnämnden
och denna ansökan mynnade ut i ett avslag.
Avslagsgrunden låg i att fastigheten låg inom ett reservat för
spårburen trafik, varför tomten inte kunde anses lämplig för en
bostadsetablering.
Sedan förra ärendet behandlades har planeringen kring spårburen
trafik tagit en ny riktning och spårreservatet finns inte längre kvar i
gällande översiktsplan 2018.
Trafikverket tillstyrker ansökan, liksom stadsbyggnadskontorets
strukturavdelning och miljöförvaltningen.
Berörda grannar har hörts på nytt. Inga erinringar har inlämnats.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas.

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29
Yttrande från Trafikverket 2020-07-30
Yttrande från miljöförvaltningen 2020-06-17
Yttrande från strukturavdelningen, 2019-06-19
Ansökan 2019-02-07

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 200 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus samt garage, Sandby 17:21
Dnr BN 2020/0334

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

meddela positivt förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus samt garage inom fastigheten Sandby 17:21
ta ut en avgift av 6 713 kronor för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande av beslutet

Information om överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
Upplysningar om beslutet
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft. För
att få påbörja åtgärden måste du ha fått ett bygglov och ett
startbesked (9 kap. 39 § PBL). Om bygglov för åtgärden söks inom
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann laga kraft, är
beslutet om att den sökta åtgärden kan tillåtas bindande för
kommunen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
Yttrande från trafikverket länsstyrelsen samt miljöförvaltningen
biläggs beslutet.
Slutlig placering samt utformning av nya byggnader prövas i bygglov.

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus
samt garage inom fastigheten Sandby 17:21 (avstyckad från Sandby
17:15).
Byggnadsnämnden har tidigare lämnat positivt förhandsbesked för
samma åtgärd på platsen. Bygglov har inte sökts inom 2 år efter att
detta beslut fattats, varför förhandsbeskedet förfallit.
Nu har frågan aktualiserats och ny ansökan är inlämnad.
Efter att det förra förhandsbeskedet lämnats har fastigheten
avstyckats för bostadsändamål.
På platsen har under tidigare prövning identifierats att det finns
artskyddade växter i området. Tillstånd krävs därmed från
länsstyrelsen, enligt artskyddsförordningen, för att vidta åtgärder på
platsen som kan komma att påverka växtligheten. Fastighetsägaren
har samrått med länsstyrelsen och erhållit dispens för en
lokalisering som inte anses påverka de skyddade arterna.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig och erinring har
inkommit från en granne i norr som befarar olägenheter i form av
försämrad utsikt samt påverkan på växtlighet på egen tomt.
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att positivt förhandsbesked
kan lämnas, i likhet med den bedömning som gjorts tidigare. De
olägenheter som grannen lyfter fram bedöms inte vara av sådan art
att ansökan ska avslås.

Underlag för beslut












Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-29
Yttrande från granne, 2020-06-28
Fasadritning A004, 2020-05-14
Fasad- och sektionsritning A003, 2020-05-14
Plan- och sektionsritning, A002, 2020-05-14
Planritning A001, 2020-05-14
Situationsplan, A000, 2020-05-14
Ansökan, 2020-05-14
Länsstyrelsens beslut, 2012-07-10
Yttrande från Trafikverket, 2011-01-19
Yttrande från Miljöförvaltningen, 2011-01-11

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 201 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus, Värpinge 13:23
Dnr BN 2020/0325

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att
att

bevilja ansökan om nybyggnad av enbostadshus
ta ut en avgift på 18 942 kr för handläggningen av ärendet
fastställa den kontrollansvarig som anmälts
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
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 få påbörja arbetet ska du även ha beviljats ett startbesked (10
kap. 23 § PBL).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
Kontakta byggnadsinspektör Pannida Khammeeseenon på telefon
046-359 35 93 för bokning av tekniskt samråd.
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).

Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Värpinge
12:23 i Lund.
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse. Ett förhandsbesked för nybyggnation har
funnits men upphört att gälla i maj 2020.
Grannarna har fått möjlighet att lämna synpunkter på ansökan, inga
yttranden har inkommit.
Stadsbyggnadskontoret anser att ansökan stämmer överens med det
förhandsbesked som upphört att gälla tidigare i år. Ansökan bedöms
inte heller strida med intentionerna i översiktsplanen. Ansökan
uppfyller i övrigt kraven i Plan- och bygglagen och
stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
bevilja ansökan.

Underlag för beslut









Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Svar på remiss från miljöförvaltningen 2020-09-29
Svar på remiss från stadsantikvarien 2020-09-24
Svar på remiss från Swedegas AB 2020-09-08
Reviderade ritningar, 3 st 2020-09-03
Markplaneringsritning 2020-07-14
Planritning, 2 st 2020-06-16
Ansökan 2020-06-16

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
I enlighet med sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 202 Ansökan om bygglov för
nybyggnad/förlängning av mur, Hartassen 14
Dnr BN 2020/0332

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för nybyggnad/förlängning av mur
ta ut en avgift på 5 313 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
Byggnadsnämnden kommer att kungöra detta beslut i Post- och
Inrikes Tidningar inom kort.

Sammanfattning
Ansökan avser höjning samt förlängning av befintlig mur, på aktuell
fastighet.
För fastigheten omfattas av stadsplan som vann laga kraft 1964.
Stadsplanen gäller som detaljplan.
Ansökan innebär att den delen av muren som tillkommer, i sin
helhet, placeras inom mark som inte får bebyggas. Detta gäller även
för större delen av muren som är tänkt att höjas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
Grannar har fått yttra sig över ansökan. Inga erinringar har
inkommit.
Mot bakgrund av avvikelsens omfattning föreslår
stadsbyggnadskontoret att ansökan avslås.

Underlag för beslut










Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Nybyggnadskarta 2020-09-07
Sektionsritning 2020-09-07
Fasad- och sektionsritning 2020-09-07
Fasadritning 2020-09-07
Planritning 2020-09-07
Foto, befintligt utseende 2020-09-07
Foto, befintligt utseende 2020-09-07
Ansökan om lov 2020-06-24

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
I enlighet med sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 203 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur,
Guldgubben 7
Dnr BN 2020/0323

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten
Guldgubben 7
ta ut 0 kronor i avgift för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.
Den aktuella delen av fastigheten Guldgubben 7 ligger inom område
med fornlämningar. För alla slags ingrepp i fornlämning behövs att
länsstyrelsen lämnar tillstånd till arbetet enligt kulturmiljölagen
(1988:950). För mer information och för att söka tillstånd ska du
vända dig till Länsstyrelsen Skåne. Läs mer om fornlämningar på
Länsstyrelsen Skånes webbplats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Guldgubben 7 i Södra Råbylund ansöker om
bygglov för nybyggnad av mur i gräns mot fastigheten Guldgubben
6.
Muren ska ha samma utformning som befintlig mur längs
fastighetens Guldgubben 7 gräns mot Åkerbruksgatan.
Muren avses delvis uppföras på mark som enligt detaljplan inte får
bebyggas. Berörda grannar har med anledning av denna avvikelse
fått möjlighet att yttra sig om ansökan. Inga synpunkter har
inkommit. Avvikelsen är enligt Stadsbyggnadskontorets bedömning
inte förenlig med planbestämmelsens syfte, det vill säga att
förgårdsmark mot gata av trafiksäkerhetsskäl ej får bebyggas.
Muren kommer att skymma utfart från både Guldgubben 6 och
Guldgubben 7. Stadsbyggnadskontoret bedömer i och med detta att
åtgärden inte uppfyller kraven avseende lokalisering, placering och
utformning i Plan- och Bygglagen och att den inte kan tillåtas på
platsen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden fattar beslut
om avslag i ärendet.

Underlag för beslut








Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
E-postmeddelande med fotobilaga från sökanden 2020-07-05
E-postmeddelande med fotobilaga från sökanden 2020-06-19
E-postmeddelande med fotobilaga från sökanden 2020-06-11
Fasadritning och situationsplan 2020-04-27
Ansökan om bygglov 2020-04-27
Skrivelse från sökande 2020-10-10

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
I enlighet med sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 204 Ansökan om bygglov för ändrad användning
lagerbyggnad till gym, Traktorn 4
Dnr BN 2020/0324

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av
lagerbyggnad till gym och utvändig ändring på Traktorn 4
ta ut en avgift om 20 967 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande till beslutet

Information
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Om du vill
överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne.
Överklagandet skickar du till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund eller via e-post till stadsbyggnadskontoret@lund.se.
Byggnadsnämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Har det kommit in i tid, överlämnas ärendet till länsstyrelsen för
prövning.
I överklagandet ska du ange byggnadsnämndens ärendenummer. Du
ska också beskriva varför och på vilket sätt du vill att beslutet ska
ändras. Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom
tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om du som överklagar
är en part som företräder det allmänna (stat, kommun eller
landsting) ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den
dag då beslutet meddelades.

Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning av lagerlokal till gym och
utvändig ändring på fastigheten Traktorn 4 i Lund.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan. Enligt detaljplanen
får området användas till industriändamål.
Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelse om tillåten
användning och stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelsen är
för stor för att bygglov ska kunna beviljas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
Stadsbyggnadskontoret förestår därför att nämnden beslutar att
avslå ansökan om bygglov.

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Christoffer
Karlsson (L), Dimitrios Afentoulis (KD) och Björn Abelson (S) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Underlag för beslut







Planritning 2020-10-02
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Skrivelse från sökande 2020-09-29
Verksamhetsbeskrivning 2020-08-27
Ritningar, 3 st 2020-08-27
Ansökan 2020-06-18

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
I enlighet med sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15

§ 205 Åtgärdsföreläggande vid vite
Dnr BN 2020/0205

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

att
att

förelägga ägaren till fastigheten Öresund 9, HSB
Bostadsrättsförening Farinet I Lund (769621-8614) att senast
inom sex månader från det att beslutet delgivits åtgärda dörrar
inom fastigheten markerade med röd symbol på bilaga 2 och 3
så att de går att öppna självständigt (utan hjälp) för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Föreläggandet
förenas med ett fast vite på 2000 kr per dörr om föreläggandet
inte följs inom den tiden, och därefter ett löpande vite om 2000
kr per dörr och månad därefter som föreläggandet inte
uppfyllts.
förelägga ägaren till fastigheten Öresund 10, HSB
Bostadsrättsförening Farinet I Lund (769621-8614) att senast
inom sex månader från det att beslutet delgivits åtgärda dörrar
inom fastigheten markerade med röd symbol på bilaga 1 och 4
så att de går att öppna självständigt (utan hjälp) för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Föreläggandet
förenas med ett fast vite på 2000 kr per dörr om föreläggandet
inte följs inom den tiden, och därefter ett löpande vite om 2000
kr per dörr och månad därefter som föreläggandet inte
uppfyllts.
motivera sina beslut i enlighet med vad som anges under
rubriken föredragning i stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse
skicka besluten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel

Sammanfattning
Ärendet gäller krav på tillgänglighetsanpassning av totalt 32 dörrar i
två flerbostadshus. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat att
förelägga om installation om automatiska dörröppnare. Sedan
beslutet överklagats, har länsstyrelsen upphävt besluten och
återförvisat ärendena till nämnden för fortsatt handläggning.
Stadsbyggnadskontoret har fortsatt sin utredning i enlighet med de
instruktioner som överinstansen gett och föreslår nu
byggnadsnämnden att förelägga den lagfarne ägaren att vidta
åtgärder så att de aktuella dörrarna går att öppna självständigt (utan
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hjälp) för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Byggnadsnämnden föreslås även förena föreläggandet med vite.

Underlag för beslut







Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01
Bilaga 1-4 planritningar med berörda dörrar markerade
Länsstyrelsen Skånes beslut 2019-04-30 403-39238-2018
Länsstyrelsen Skånes beslut 2019-04-30 403-39231-2018
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2018-11-22 § 232
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2018-11-22 § 233

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information
skickas till parterna i ärendet i samband med expediering av beslut.
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§ 206 Anmälan om olovlig åtgärd
Dnr BN 2020/0327

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

avskriva tillsynsärendet utan att besluta om någon
tillsynsåtgärd
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Inom ett område i Flyinge pågår en omfattande markutfyllnad.
Avsikten med markutfyllnaden är att skapa en anläggning för
hästsportverksamhet med ridväg och ridbanor. Området ska
avstyckas och bilda två nya fastigheter. De blivande ägarna har sökt
och beviljats ett marklov med startbesked. Det beviljade marklovet
har fått laga kraft.
Närboende har lämnat in en anmälan om tillsyn enligt plan- och
bygglagen. De anmäler att det pågår en olovlig dumpning av
jordmassor inom området och att det strider mot de gällande
områdesbestämmelserna för Flyinge. I kompletteringar av anmälan
tar de upp att det finns andra åtgärder inom området som är
olovliga. De vill att byggnadsnämnden ska besluta att
transporterna av jordmassor ska upphöra och att den ursprungliga
promenad- och ridvägen i området ska återställas.

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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













Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Yttrande från anmälarna 2020-09-08
Anteckningar med bilagor och foton från tillsynsbesök 202008-14
Yttrande från de blivande fastighetsägarna 2020-05-25
Anteckningar med foton från tillsynsbesök 2020-04-23
Yttrande från fastighetsägaren 2020-03-18
Yttrande från anmälarna 2020-02-13
Yttrande från anmälarna 2020-02-12
Yttrande från en av anmälarna 2020-01-21
Anmälan om tillsyn 2020-01-02
Beslut om marklov och startbesked inklusive tre ritningar
2018-02-27 i ärende L 2017-2508
Områdesbestämmelser för Flyinge 1281K-P51

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Beslutet kan överklagas
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Information om hur
det överklagas bifogas tillsammans med beslutet när det skickas till
parterna i ärendet.
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§ 207 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2020-10-15
Dnr BN 2020/0308

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 20 augusti 2020, § 145, beslutat om en
ny delegationsordning. I den delegeras beslutanderätt till
arbetsutskottet, ordföranden, vice ordföranden och andre vice
ordföranden samt till stadsbyggnadsdirektören. Direktören får
delegera beslutanderätt vidare till tjänstepersoner inom
stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadsdirektören har den 21
augusti 2020 (BN 2020/0290) beslutat om en sån vidaredelegation.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden, utom de som markerats
med * i delegationsordningen.
Till byggnadsnämndens sammanträde 2020-10-15 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över bygglovschef Petter Eiring, bygglovsarkitekt
Lena Ahlfors, Fredrika Lönnaeus, Tim Jensen, Katarina Malm Garre,
bygglovshandläggarna, Mia Miettinen Wik, Maria Sandgren, Gabriella
Maass och Martin Andersson, Anna Walldén, Niklas Jersblad,
Stadsarkitekt, Malin Sjögren, byggnadsinspektörerna Mattias
Cedholt, Tove Dahlström, Pannida Khammeeseenon, Midhat Kaltak
och Emire Hamoodson, tillsynshandläggare Marcus Gunnarsson, den
4 september 2020 till den 1 oktober 2020 fattade beslut om bygglov,
bygglov/startbesked, rivningslov, förlängd handläggningstid,
startbesked, slutbesked, interimistiskt slutbesked, egen sotning,
rättidsprövning, avvisning, avslag, avskrivning och
användningsförbud.
2.Ann-Sofi Ahlgren, Karin Lennebo och Madeleine Rosqvists beslut
att överlämna överklaganden till Länsstyrelsen för prövning enligt
följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-08-20 § 162
om att ta ut byggsanktionsavgift för olovlig tillbyggnad.
L 2018/0369
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Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-08-20 att neka
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Stora Råby 34:15.
L 2020-0584
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-07-29 att
bevilja bygglov för lagerbyggnad, kontor och verkstad på fastigheten
Borren 5.
L 2020-0957
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-08-20 § 163 att
ta ut byggsanktionsavgift för saknat bygglov.
L 2020-0737
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-09-17 att
bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, bibehållande,
på fastigheten Läseboken 12.
L 2019-1706
3. Ann-Sofi Ahlgrens beslut att överlämna överklagande till
Kammarrätten för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2020-09-15 att inte
lämna ut handlingen.
BN 2020/0317
4. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2020-09-03.
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§ 208 Meddelanden till byggnadsnämnden
2020-10-15
Dnr BN 2020/0307

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde
2020-09-02 § 267 gällande Översiktsplan 2020 för Lomma kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till
yttrande samt översända detsamma till Lomma kommun.
BN 2020/0313
2. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-0902 § 273 gällande Svar på skrivelse från Lundakvintetten Mer glass i
friluftsbaden. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunkontoret i
uppdrag att revidera kostpolicyn och att rekommendera nämnder
och styrelser att inte tillämpa kostpolicyn på inköp av mat som ska
säljas vidare till konsumenten.
BN 2020/0314
3. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 2020-0902 § 270 gällande Nya riktlinjer för personuppgiftsbehandling i
Lunds kommun. Kommunstyrelsen beslutade att Riktlinjer för
behandling av personuppgifter och Riktlinjer för webbpublicering av
personuppgifter, antagna av kommunstyrelsen den 10 augusti 2016
§ 256, upphör att gälla och att anta förslaget till nya Riktlinjer för
personuppgiftsbehandling i Lunds kommun.
BN 2020/0315
4. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde
2020-09-02 § 268 gällande Yttrande över remissen Tågstrategi,
Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till
yttrande med följande tillägg:
Det är också nödvändigt att en framtida Öresundsmetro och dess
effekter lyfts in i strategin. De många vinster som finns med en
Öresundsmetro genom minskade pendlingstider och möjlighet till
fler fjärr- och godståg på Öresundsbron behöver belysas och tas i

Justerare

Utdragsbestyrkande

45 (49)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-10-15
beaktande.Vid ny- och reinvesteringar i järnvägsinfrastruktur
optimera investeringarna för att maximera resenärsnyttan av det
samlade utbudet av regional och nationell tågtrafik.
Lunds kommun vill framhålla vikten av att tågfordon för regional
trafik måste vara väl anpassade för att inrymma exempelvis
barnvagnar, cyklar och hjälpmedel. Detta uppnås delvis genom att
tillräcklig yta avsätts för detta ändamål, men också genom att tågens
interiör är utformade på ett för resenären rationellt sätt. Risken är
annars att reseupplevelsen påverkas negativt och att det i sin tur
minskar tågresandets attraktionskraft.
att översända detsamma till Region Skåne
BN 2020/0316
5. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts
sammanträde 2020-09-15 § 44 gällande Beslut om att teckna KOMKR som lokalt kollektivavtal. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
beslutade
att teckna kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR som lokalt
kollektivavtal.
BN 2020/0338
6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskotts
(strategisk beredning) sammanträde 2020-09-21 § 39 gällande
information om hållbar avloppsrening. Beredningen av ärendet
fortsätter under hösten.
BN 2020/0346
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
7. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut den 7 juli 2020 om Lund
kommuns översiktsplan. Högsta Förvaltningsdomstolen beslutade
att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står
därmed fast och Lunds kommuns översiktsplan har fått laga kraft.
BN 2020/0335
8. Länsstyrelsen Skånes beslut den 8 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 8 juni
2020 om bygglov för nybyggnad av plank samt marklov för ändrad
marknivå på fastigheten Kardan 4. Länsstyrelsen Skåne beslutade att
avvisa överklagandet.
L 2020-0941
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9. Länsstyrelsen Skånes beslut 10 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 16 april 2020 om
bygglov för till- och ombyggnad av enbostadshus samt tillbyggnad av
garage för ateljé, utvändig ändring och eldstad på fastigheten Åboen
7. Länsstyrelsen Skåne beslutade att avvisa överklagandet.
L 2019-0126
10. Mark- och miljödomstolens beslut 11 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 22 augusti 2020 om
att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
komplementbyggnad och väderskydd samt etablering av
sportfiskeanläggning samt besöksparkering på fastigheten Önneslöv
1:14 och Önneslöv 12:4. Mark- och miljödomstolen beslutade av
avslå överklagandet.
L 2019-0844
11. Mark- och miljödomstolens beslut 14 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 11 april 2019 om att
ta ut byggsanktionsavgift för att man påbörjat arbete utan
startbesked på fastigheten X. Mark- och miljödomstolen beslutade av
avslå överklagandet.
L 2018-0817
12. Mark- och miljödomstolens beslut 16 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 13 februari 2020 om
att delvis neka bygglov för utvändig ändring av enbostadshus med
solceller på tak på fastigheten Sankt Knut 4. Mark- och
miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.
L 2019-2110
13. Mark- och miljödomstolens beslut den 16 september 2020
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 14 maj
2020 att bevilja förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
samt ekonomibyggnad på fastigheten Åkarp 2:3. Mark- och
miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.
L 2020-0136
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14. Mark- och miljödomstolens beslut den 23 september 2020
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 23 juni
2020 att bevilja förhandsbesked för etablering av nytt gårdscentrum,
nybyggnad av enbostadshus samt 2 st komplementbyggnader på
fastigheten Hällestad 3:24. Mark- och miljödomstolen överlämnar
målet till regeringen för prövning samt skriver av målet för fortsatt
handläggning.
L 2020-0526
15. Kammarrätten i Göteborgs beslut den 24 september 2020
gällande överklaganden mot kommunstyrelsens beslut den 4
december 2019, § 324, att beställa byggnation av Hedda
Anderssongymnasiet till en riktkostnad om 565 miljoner kronor.
Kammarrätten i Göteborg beslutade att inte meddela
prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Malmös beslut att avslå
överklagandena står därför fast.
BN 2020/0336
16. Kammarrätten i Göteborgs beslut den 24 september 2020 om
överklaganden av kommunstyrelsens beslut den 4 december 2019, §
323, att Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet ska
samlokaliseras inom planerad gymnasieskola på Pastor Svane 1,
samt om tillfällig lokalisering av Svaneskolan under den tid
byggnationen pågår. Kammarrätten i Göteborg beslutade att inte
meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Malmös beslut att
avslå överklagandena står därför fast.
BN 2020/0337
17. Länsstyrelsen Skånes beslut den 25 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 29 juli
2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad inklusive
kontor och verkstad på fastigheten Borren 5. Länsstyrelsen avslår
överklagandet.
L 2020-0957
18. Länsstyrelsen Skånes beslut den 28 september 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 23 juni 2020 att
avslå bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten
Lammakärret 10. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
L 2020-0588
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Detaljplaner
Underrättelse/samråd
19. Planprogram för Genarps centrum
PÄ 19/2018
Tillgänglig för programsamråd den 14 september – 18 november
2020 i Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på
Genarps bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
20. Detaljplan för del av Hällestad 8:144
PÄ 26/2019
Tillgänglig för programsamråd den 28 september – 19 oktober 2020
i Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Dalbys
bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
Underrättelse/granskning
21. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
Portkvarteren Centrala Brunnshög
PÄ 25/2017
Tillgänglig för granskning den 8 september – 22 september 2020 i
Kristallen och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Linero
bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
Meddelande/lagakraft
22. Detaljplan för Svartbröder 10
Kiliansgatan 8
PÄ 34/2016a
Detaljplanen vann laga kraft den 10 september 2020.
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