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Byggnadsnämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstepersoner

Justerare

2020-11-19 klockan 17.00–20.42, Meteoriten, plan 7, Kristallen,
Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av § 221 och § 222
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Christoffer Karlsson (L), deltar på distans
Per Johnsson (C), deltar på distans
Dimitrios Afentoulis (KD), deltar på distans, anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av § 218
Daniel Fatemi (S), deltar på distans
Margita Malmros (S), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), deltar på distans, anmäler jäv och deltar inte
i handläggningen av § 221
Ann Schlyter (V), deltar på distans
Dragan Brankovic (SD), deltar på distans
Lena Gustafsson (M), deltar på distans, tjänstgör för Dimitrios
Afentoulis (KD) § 218
Ann Tångmark (FNL), deltar på distans, tjänstgör för Börje Hed
(FNL) § 221 och § 222
Nikola Maka (S), deltar på distans, tjänstgör för Axel Hallberg
(MP) § 221
Axel Nordberg (L), deltar på distans
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Sofia Kristensson (M), deltar på distans
Helmut Moser (V), deltar på distans
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar på distans
Ole Kasimir, planchef, deltar på distans
Malin Sjögren, stadsarkitekt, deltar på distans
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans
Elin Karlsson, arkitekt, deltar på distans
Johan Lindström, samhällsplanerare, deltar på distans
Madeleine Rosqvist, administratör, deltar på distans
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
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Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg, deltar på distans
Sebastian Howe, IKT- samordnare
Martin Bater, IT-strateg, deltar på distans
Peter Juterot, samhällsstrateg, deltar på distans

Justerare

Christoffer Karlsson (L) med Margita Malmros (S) som ersättare

Paragrafer

§ 209–225

Tid och plats för justering

Diabasen, plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2020-11-30, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Christoffer Karlsson (L)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Paragrafer

§ 209–225

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2020-12-28
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§ 209 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Christoffer Karlsson (L) med Margita
Malmros (S) som ersättare.
Justering av protokollet sker den 30 november 2020 kl. 10.00 i
Diabasen, plan 7, Kristallen, Brotorget 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 210 Stadsbyggnadsdirektören informerar
Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin informerar om aktuella
händelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 211 Byggnadsnämndens ordförande informerar
Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M) informerar om
aktuella händelser och hälsar Peter Juterot, ny medarbetare
på stadsbyggnadskontoret välkommen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 212 Byggnadsnämndens sammanträdestider 2021
Dnr BN 2020/0311

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna sammanträdestider för byggnadsnämnden 2021 med
start kl. 17.00 enligt följande: 21 januari, 11 februari, 11 mars,
22 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 23 september, 21 oktober,
11 november och 9 december

Sammanfattning
Ärendet avser fastställande av sammanträdesdagar och tider för
byggnadsnämndens sammanträden för 2021.

Underlag för beslut



Stadsbyggnadskontorets tjästeskrivelse 2020-11-06
Bilaga 1, byggnadsnämndens sammanträdesplan 2021

Beslutet skickas till
För kännedom: samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 213 Inrättande av ett skönhetsråd
Dnr BN 2020/0363

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
1)
2)
3)
4)

återremittera ärendet med följande uppdrag:
ordförande i skönhetsrådet bör vara Stadsarkitekten inom vars
arbetsområde frågan hör hemma
att Stadsantikvarien skall ingå i Skönhetsrådet
att utreda om det är lämpligt att komplettera med ytterligare
funktioner som medlemmar tex ordförande i Gamla Lund etc.
att inga politiska representanter ska ingå i skönhetsrådet

Reservationer
(V) och (FNL) reserverar sig mot beslutet. (FNL) inger skriftlig
reservation, se BN Protokollsbilaga § 213.01.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att inrätta ett skönhetsråd
efter antagen EVP för 2019-2021. Beslutet fattades av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag 201811-29.
Rådet syftar till att vara stöd för andra kommunala nämnder och
olika byggaktörer inom stadsplanering, arkitektur och gestaltning.
Lunds medborgare är även en viktig part i att utveckla
samarbetsforum, förståelse och intresse för dessa frågor.
Stadsbyggnadskontoret föreslår i enlighet med uppdraget en bred
sammansättning av rådets representanter, vilket inkluderar
politiker, tjänstepersoner i kommunen samt externa representanter.
Därtill kan externa sakkunniga involveras i rådets arbete.
Byggnadsnämndens ordförande föreslås vara rådets ordförande.

Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar återremiss i syfte att skapa ett brett externt
råd av personer med erfarenhet och kompetens om skönhetsrådets
verksamhet, samt med instämmande av Börje Hed (FNL), följande
ändringsyrkande: att Skönhetsrådets uppdrag är att ge råd till
berörda kommunala organ och att bredda dialogen kring arkitektur,
gestaltning och bevarande i alla Lunds kommundelar, och speciellt i

Justerare

Utdragsbestyrkande
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stadskärnan som är en kulturmiljö av riksintresse och centralt i
Lunds varumärke.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Ann Schlyters (V) m.fl.
ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson
(S), Axel Hallberg (MP) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar
återremiss med följande uppdrag:
1) Ordförande i skönhetsrådet bör vara Stadsarkitekten inom vars
arbetsområde frågan hör hemma
2) att Stadsantikvarien skall ingå i skönhetsrådet
3) att utreda om det är lämpligt att komplettera med ytterligare
funktioner som medlemmar tex ordförande i Gamla Lund etc.
4) att inga politiska representanter ska ingå i skönhetsrådet
Börje Hed (FNL) yrkar återremiss med uppdrag:
att föreslå en sammansättning av rådet där stadsantikvarien ingår
och där rådet i övrigt utgörs av personer som tillsammans besitter
bred erfarenhet och kompetens inom för rådets verksamhet viktiga
discipliner/ämnesområden
att föreslå vilka externa organ som ska ges möjlighet att nominera
kandidater till rådet
att föreslå en ordning där rådet inom sig utser sin ordförande
Utöver återremissyrkandet yrkar Börje Hed (FNL) med
instämmande av Ann Schlyter (V) följande tillägg: att
byggnadsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige:
att skönhetsrådet, i likhet med övriga råd, placeras under
kommunfullmäktige
att rådets externa ledamöter utses av kommunfullmäktige
Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på
återremissyrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att
sitt eget m.fl. återremissyrkande. Omröstning begärs. Motförslag ska
utses. Ordförande ställer Ann Schlyters (V) återremissyrkande mot
Börje Heds (FNL) återremissyrkande och finner att Börje Heds (FNL)
återremissyrkande har utsetts till motförslag. Byggnadsnämnden
godkänner följande omröstningsordning: ja för bifall till ordförande
Klas Svanbergs (M) m. fl. återremissyrkande och nej för bifall till
Börje Heds (FNL) återremissyrkande.

Justerare
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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), Daniel Fatemi (S) och Axel
Hallberg (MP) röstar ja för bifall till ordförande Klas Svanbergs
(M) m. fl. återremissyrkande.
Börje Hed (FNL) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Börje
Heds (FNL) återremissyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutat att bifalla ordförande Klas
Svanbergs (M) m. fl. återremissyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Börje Heds (FNL) m.fl.
tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå Börje Heds (FNL) m.fl.
tilläggsyrkande. Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner
följande omröstningsordning: ja för bifall till ordförande Klas
Svanbergs (M) avslagsyrkande och nej för bifall till Börje Heds (FNL)
m. fl. tilläggsyrkande. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S), Daniel Fatemi (S) och Axel Hallberg (MP) röstar ja för
bifall till ordförande Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande.
Börje Hed (FNL) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Börje
Heds (FNL) tilläggsyrkande.
Per Johnsson (C) avstår från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8-ja röster mot 2 nej-röster beslutat att avslå Börje Heds (FNL)
tilläggsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Ann Schlyters (V) m.
fl. ändringsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla ordförande Klas Svanbergs
(M) avslagsyrkande. Omröstning begärs. Byggnadsnämnden
godkänner följande omröstningsordning: ja för bifall till ordförande
Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande och nej för bifall till Ann
Schlyters (V) m. fl. ändringsyrkande. Omröstning genomförs och
utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar ja för bifall till ordförande
Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande.
Börje Hed (FNL), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej
för bifall till Ann Schlyters (V) m. fl. ändringsyrkande.
Per Johnsson (C) avstår från att rösta.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7- ja röster mot 3 nej- röster beslutat att avslå Ann Schlyters (V)
m.fl. ändringsyrkande.

Underlag för beslut




Yttrande 2020-11-18
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-05,
Inrättande av ett skönhetsråd
Regler för skönhetsrådet 2020-11-05

Beslutet skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 213.01

Reservation BN 2020-11-19 ärende 5 ”Inrättande av ett skönhetsråd”
Vi anser att förslaget bör återemitteras men med delvis andra uppdrag än de som framgår av
Moderaternas förslag som också blev nämndens förslag. Nedan kommenteras några delar.
Inga politiker i skönhetsrådet
Överensstämmer med vårt förslag.
Stadsarkitekten som ordförande
Stadsarkitekten kan mycket väl vara med i skönhetsrådet men bör inte vara dess ordförande. Skälet
till detta är att det äventyrar rådets självständighet i förhållande till kommunen. Vi vill att rådet utser
sin ordförande inom sig.
Stadsantikvarien ska ingå i rådet
Överensstämmer med vårt förslag.
Ytterligare medlemmar i rådet
Vi anser också att rådet ska utökas med fler externa medlemmar och anser att föreningen Gamla
Lund ska få nominera en kandidat som inte nödvändigtvis måste vara föreningens ordförande. Det är
viktigt att rådsmedlemmarna utgörs av personer som tillsammans besitter bred erfarenhet och
kompetens inom för rådets verksamhet viktiga discipliner/ämnesområden.
Yrkanden utöver återremissyrkandet
För att säkerställa rådets legitimitet och status yrkar vi att byggnadsnämnden beslutar att hemställa
hos kommunfullmäktige
- att skönhetsrådet, i likhet med övriga råd, placeras under kommunfullmäktige.
- att rådets externa ledamöter utses av kommunfullmäktige.
Vi reserverar oss mot det fattade beslutet till förmån för våra egna yrkanden.

Börje Hed, FörNyaLund

Byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 214 Namnärende: gatunamn Dirigenten 2
(Medicon village)
Dnr BN 2020/0157

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

namnge gatan till Nytänkargatan

Sammanfattning
För att underlätta för adressättning av kommande bostäder och
andra framtida byggnader behövs ett nytt gatunamn på fastigheten
Dirigenten 2.
Med tanke på att både tidigare och nuvarande verksamheter präglas
av innovation och nytänkande föreslår vi att gatan får namnet
Nytänkargatan.

Underlag för beslut


Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-02
gatunamn Dirigenten 2 (Medicon village)

Beslutet skickas till
För kännedom:
Medicon village

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 215 Information om utbyggnadsplan
Dnr BN 2020/0370
Johan Lindström informerar om utbyggnadsplan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 216 FÖP Veberöd. Beslut om samråd
Dnr BN 2020/0347

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagen samrådshandling för fördjupning av
översiktsplanen för Veberöd tätort och ge kontoret i uppdrag
att skicka ut ärendet på samråd

Reservationer
(V), (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden fick 2015 i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta
fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd.
Stadsbyggnadskontoret har efter en återremiss i byggnadsnämnden
2019 upprättat ett nytt samrådsförslag för fördjupning av
översiktsplanen för Veberöd, som nu föreslås skickas ut på samråd.

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) yrkar återremiss med följande uppdrag att
inarbeta innan samråd:
1. Återuppta planeringen för Simrishamnsbanan, för att ge
Veberöd, Dalby och övriga orter efter Simrishamnsbanan
goda förutsättningar att utvecklas i framtiden. Superbuss
efter Simrishamnsbanan i väntan på tågtrafiken.
2. Planera för fler bostäder i Traversen.
3. Planera för ett nytt bostadsområde på den nya kommunala
marken vid Blentarpsavfarten.
4. Tidigarelägg bostadsområdena vid Annelund.
5. Utbyggnaden av skolor, förskolor och annan samhällsservice
planeras att byggas ut så att det stödjer en fortsatt utbyggnad
av fler bostäder i Veberöd.
6. I den fortsatta planeringen vikt läggs vid att det skapas både
nya hyresrätter och bostadsrätter i Veberöd för att ge fler
möjlighet oavsett ålder att bo och verka i Veberöd.
7. Planera för fler bostäder för äldre, trygghetsbostäder och
bostäder med olika upplåtelseformer för att ge äldre

Justerare

Utdragsbestyrkande
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möjlighet att flytta från villan när det behövs men bo kvar i
Veberöd.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar
återremiss med följande uppdrag att inarbeta innan samråd:
1. Återuppta planeringen för Simrishamnsbanan, för att ge Veberöd,
Dalby och övriga orter efter Simrishamnsbanan goda förutsättningar
att utvecklas i framtiden. Superbuss efter Simrishamnsbanan i
väntan på tågtrafiken.
2. Planera för fler bostäder i Traversen.
3. Utbyggnaden av skolor, förskolor och annan samhällsservice
planeras att byggas ut så att det stödjer en fortsatt utbyggnad av fler
bostäder i Veberöd.
4. I den fortsatta planeringen vikt läggs vid att det skapas både nya
hyresrätter och bostadsrätter i Veberöd för att ge fler möjlighet
oavsett ålder att bo och verka i Veberöd.
5. Planera för fler bostäder för äldre, trygghetsbostäder och bostäder
med olika upplåtelseformer för att ge äldre möjlighet att flytta från
villan när det behövs men bo kvar i Veberöd.
6. att samtliga utbyggnadsområden efter 2040 utgår ur planen

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut mot återremiss. Bifalles återremiss så tas det sedan
ställning till vilket av återremissyrkandena som bifalles.
Ordföranden finner att byggnadsnämnden bifaller
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och nej för bifall
till återremiss. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan
Brankovic (SD) röstar ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till
återremiss.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut





Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04 Beslut
om samråd för FÖP Veberöd
Samrådshandling för fördjupning av översiktsplan för
Veberöd 2020-10-15
Miljökonsekvensbeskrivning 2020-10-15
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2019-12-12

Beslutet skickas till
För verkställighet:
Cecilia Hansson, chef på strukturavdelningen,
stadsbyggnadskontoret
För kännedom:
Berörda myndigheter, nämnder och organisationer enligt sändlista.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 217 Remiss: Lunds program för ekologisk hållbar
utveckling, LundaEko 2021–2030
Dnr BN 2020/0321

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse
att 3.3 ändras till "Lunds kommun ska verka för ökad infångning
och lagring* av koldioxid mellan 2020 och 2030"
*Till exempel genom CCS (Carbon Capture and Storage), BECCS (BioCCS), DAC (Direct Air Capture) eller organisk lagring.
att 3.1 ändras till "Utsläppen av växthusgaser* i Lunds kommun
ska, jämfört med 2010, minska med minst 80 procent till 2030,
med mål om att Lund ska vara en klimatpositiv kommun senast
2040"
att 1.4 ändras till "I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av
livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och
miljöpåverkan. Mängden matsvinn ska årligen minska"
Byggnadsnämnden anser det otillräckligt att nämnder och styrelser
endast ska ”beakta” LundaEkos mål och delmål i samband med EVP
processen. För att få en kraftfullare styrning mot målen måste
nämnder och styrelser i samband med EVP-processen och
verksamhetsplaneringen upprätta konkreta handlings- och
åtgärdsplaner med bäring på LundaEkos mål och delmål.
Byggnadsnämnden anser att mål som formuleras som att något ska
”öka” eller ”minska” när det i programmet inte tydligt kopplas till
indikatorer blir diffusa och inte tillräckligt stimulerande för språng
framåt i miljöarbetet. En översyn av delmålsformuleringarna
bör därför göras så att målen tydligt anger vilket miljötillstånd
kommunen vill uppnå. Därvid kan indikatorer lämpligen införas i
programmet som konkreta delmål.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Byggnadsnämnden noterar att med några få undantag gäller att
utvecklingen mot delmålen ska drivas av kommunen och andra
samhällsaktörer tillsammans, vilket är naturligt eftersom
programmet gäller Lund som geografiskt område. Andra
samhällsaktörer är invånare, företag, föreningar och andra
verksamheter. Programmet bör kompletteras med delmål för dels
hur andra samhällsaktörer ska engageras i denna omfattande
process, dels också i vissa fall hur stor del av ansvaret för
måluppfyllelse som tillkommer andra samhällsaktörer.
Byggnadsnämnden saknar förslag om samverkan med företag,
institutioner, organisationer och föreningar för att nå våra klimat och
miljömål. Flera andra kommuner har ambitiösa samverkansprojekt
för att ta tillvara den kraft och vilja till förändring för att säkra vårt
klimat och vår miljö som finns hos många kommuninvånare och
företag, organisationer med mera.
Byggnadsnämnden anser att det i programmet ska framgå att
kommunen ska verka för att kommunala verksamheter som bedrivs
av annan utförare och/eller lagts ut på entreprenad ska omfattas av
LundaEkos mål i den utsträckning som kommunen har möjlighet att
påverka detta.
Delmål 4.3 bör ändras till: ”Lunds kommun ska ha ett miljöanpasssat
och tillgängligt kollektivtrafiksystem samt attraktiva, säkra och
effektiva gång- och cykelvägar i och mellan tätorterna”

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
LundaEKo 2021-2030 har kommit på remiss till
stadsbyggnadskontoret, som ombeds yttra sig med fokus på
programmets övergripande struktur och innehåll samt förslag på
mål, ansvarsfördelning och ekonomiska konsekvenser.
Stadsbyggnadskontoret tycker att programmet har en tydlig struktur
och upplägg samt att det är positivt att programmet samordnas med
det sociala programmet. Stadsbyggnadskontoret anser dock att det
behöver förtydligas hur Lundaeko förhåller sig till översiktsplanen,
då båda är beslutade av kommunfullmäktige. Vidare behöver
ansvaret som anges i programmet förtydligas i relation till
nämndernas ansvar och delegationsordning. I övrigt har
stadsbyggnadskontoret kommentarer kring målens formuleringar
och ansvarsfördelningen i de olika delmålen.
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Arbete med och uppfyllandet av LundaEKo kan innebära behov av
resurser för utredningar och nya arbetssätt, exempelvis kopplat till
GIS.

Yrkanden
Christoffer Karlsson (L) med instämmande av ordförande Klas
Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Dimitrios Afentoulis (KD) samt
instämmande av Axel Hallberg (MP) på punkt 2 och Björn Abelson
(S) på punkt 2 och 3 yrkar följande ändringar:
1) att 3.3 ändras till "Lunds kommun ska verka för ökad infångning
och lagring* av koldioxid mellan 2020 och 2030".
*Till exempel genom CCS (Carbon Capture and Storage), BECCS (BioCCS), DAC (Direct Air Capture) eller organisk lagring.
2) att 3.1 ändras till "Utsläppen av växthusgaser* i Lunds kommun
ska, jämfört med 2010, minska med minst 80 procent till 2030, med
mål om att Lund ska vara en klimatpositiv kommun senast 2040".
3) att 1.4 ändras till "I Lunds kommunkoncern ska samtliga val av
livsmedel ha minsta möjliga negativa klimat- och miljöpåverkan.
Mängden matsvinn ska årligen minska".
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Börje Hed (FNL) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag, med följande ändring:
att texten om delmål 4.4 ändras till:
“Delmål 4.4: Meningen “Den högklassiga jordbruksmarken (klass 810) ska värnas.” bör ändras till “Den bästa jordbruksmarken ska inte
bebyggas eller hårdgöras.”
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Axel Hallbergs (MP)
m. fl. ändringsyrkande.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Björn Abelson (S) på punkt
1-4 samt punkt 6 yrkar följande tillägg:
1. Byggnadsnämnden anser det otillräckligt att nämnder och
styrelser endast ska ”beakta” LundaEkos mål och delmål i
samband med EVP-processen. För att få en kraftfullare
styrning mot målen måste nämnder och styrelser i samband
medEVP-processen och verksamhetsplaneringen upprätta
konkreta handlings- och åtgärdsplaner med bäring på
LundaEkos mål och delmål.
2. Byggnadsnämnden anser att mål som formuleras som att
något ska ”öka” eller ”minska” när det i programmet inte
tydligt kopplas till indikatorer blir diffusa och inte tillräckligt
stimulerande för språng framåt i miljöarbetet. En översyn av
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3.

4.

5.
6.

7.

delmålsformuleringarna bör därför göras så att målen tydligt
anger vilket miljötillstånd kommunen vill uppnå. Därvid kan
indikatorer lämpligen införas i programmet som konkreta
delmål.
Byggnadsnämnden noterar att med några få undantag gäller
att utvecklingen mot delmålen ska drivas av kommunen och
andra samhällsaktörer tillsammans, vilket är naturligt
eftersom programmet gäller Lund som geografiskt område.
Andra samhällsaktörer är invånare, företag, föreningar och
andra verksamheter. Programmet bör kompletteras med
delmål för dels hur andra samhällsaktörer ska engageras i
denna omfattande process, dels också i vissa fall hur stor del
av ansvaret för måluppfyllelse som tillkommer andra
samhällsaktörer.
Byggnadsnämnden anser att det i programmet ska framgå att
kommunen ska verka för att kommunala verksamheter som
bedrivs av annan utförare och/eller lagts ut på entreprenad
ska omfattas av LundaEkos mål i den utsträckning som
kommunen har möjlighet att påverka detta.
Delmål 3.2 bör kompletteras med följande mening:
“investeringar ska inte försvåra för att uppnå klimatmålen”
Delmål 4.3 bör ändras till: ”Lunds kommun ska ha ett
miljöanpasssat och tillgängligt kollektivtrafiksystem samt
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar i och
mellan tätorterna”
Delmål 4.3 bör kompletteras med ett mätbart mål för en
minskning av det totala trafikarbetet med motorfordon på
kommunala och statliga vägar i Lunds kommun.

Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL) och Björn Abelson
(S) yrkar avslag på punkt 5 av Axel Hallbergs (MP) tilläggsyrkanden.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på punkt 7 av Axel Hallbergs (MP)
tilläggsyrkande.
Björn Abelson (S) yrkar följande tillägg:
Samverkan för att nå klimat och miljömålen:
Byggnadsnämnden saknar förslag om samverkan med företag,
institutioner, organisationer och föreningar för att nå våra klimat och
miljömål. Flera andra kommuner har ambitiösa samverkansprojekt
för att ta tillvara den kraft och vilja till förändring för att säkra vårt
klimat och vår miljö som finns hos många kommuninvånare och
företag, organisationer med mera.
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Ann Schlyter (V) med instämmande av Axel Hallberg (MP) yrkar
följande:





starkare skrivning till skydd mot exploatering av
jordbruksmark 10+
starkare åtgärder för att begränsa biltrafiken
att barnperspektivet utvecklas
Tillägg av meningen: exploateringsintressen måste
underordnas klimat och miljöhänsyn.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar först att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut. Därefter ställer ordförande proposition på samtliga
ändrings och tilläggsyrkanden enligt följande:
1) Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Axel Hallbergs (MP) m. fl.
ändringsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet. Omröstning
begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning:
ja för bifall till ordförande Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande och
nej för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar ja för bifall till ordförande
Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande.
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) röstar nej för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl.
ändringsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att avslå Axel Hallbergs
(MP) m.fl. ändringsyrkande.
2) Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Christoffer
Karlssons (L) m. fl. ändringsyrkanden i turordning (punkt 1-3) och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla ändringsyrkandena
punkt 1-3.
3) Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
beslutar att slå ihop Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande och Axel
Hallbergs (MP) tilläggsyrkande punkt 3. Därefter ställer ordföranden
proposition i turordning på punkt 1 -4 av Axel Hallbergs (MP) m. fl.
tilläggsyrkanden och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandena punkt 1-4.
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Ordföranden ställer tilläggsyrkande punkt 5 mot sitt eget m.fl.
avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
tilläggsyrkande punkt 5. Vidare ställer ordföranden proposition på
tilläggsyrkande punkt 6 och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla tilläggsyrkande punkt 6. Slutligen ställer ordförande
tilläggsyrkande punkt 7 mot Börje Abelsons (S) avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkande punkt
7.
4) Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Ann
Schlyters (V) m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå yrkandet.

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Följebrev internt – remiss LundaEko 2020-09-16
Beslutad remissversion LundaEko 2021-2030 2020-09-16
(rättad 2020-09-22)
Bilaga 1 (Indikatorer) till Remissversion LundaEko 2020-0916
Protokollsutdrag kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott
2020-09-08 § 39 Utskick av förslag till nytt LundaEko

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 218 Begäran om planbesked för Företaget 7
Dnr BN 2020/0359

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

meddela negativt planbesked och därmed inte gå vidare och
pröva lämpligheten av handel med livsmedel och
centrumverksamhet inom befintlig byggnad inom del av
fastigheten Företaget 7 i Lund
planintressenten ska betala 19 200 kronor i avgift för
handläggningen av begäran om planbesked

Motivering
En livsmedelsförsäljning på köpcentret Nova inom kvarteret
Företaget 7 riskerar att kraftigt förändra förutsättningarna för
handeln i Lund och kraftigt försämra förutsättningarna för både
centrumhandeln i Lund och handeln i lokala stadsdelscentrum.
Livsmedel behöver hushållen alltid köpa och det innebär att antalet
besökare till Nova skulle öka framöver, vilket riskerar att leda till att
handeln i andra delar av Lund slås ut och till en ännu mer ansträngd
trafiksituation i det aktuella området.

Jäv
Dimitrios Afentoulis (KD) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

Sammanfattning
Begäran om planbesked för del av fastigheten Företaget 7 i Lund har
inkommit till stadsbyggnadskontoret. Den avsedda planändringen
ska möjliggöra försäljning av livsmedel samt tillåta verksamhet för
centrumändamål inom befintlig byggnad på Företagsvägen 10 i
Lund, det vill säga köpcentret Nova Lund.
Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning är att föreslå ett
positivt planbesked.
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Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Börje Hed (FNL) yrkar att meddela negativt planbesked och därmed
inte gå vidare och pröva lämpligheten av handel med livsmedel och
centrumverksamhet inom befintlig byggnad inom del av fastigheten
Företaget 7 i Lund.
att tillåta livsmedelshandel på Nova leder sannolikt till en utarmning
av centrumhandeln och med säkerhet till en ännu mer ansträngd
trafiksituation i det aktuella området. Därför bör livmedelhandel inte
tillåtas.
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) yrkar att meddela negativt planbesked och därmed inte
gå vidare och pröva lämpligheten av handel med livsmedel och
centrumverksamhet inom befintlig byggnad inom del av fastigheten
Företaget 7 i Lund
att planintressenten ska betala 19 200 kronor i avgift för
handläggningen av begäran om planbesked.
En livsmedelsförsäljning på köpcentret Nova inom kvarteret
Företaget 7 riskerar att kraftigt förändra förutsättningarna för
handeln i Lund och kraftigt försämra förutsättningarna för både
centrumhandeln i Lund och handeln i lokala stadsdelscentrum.
Livsmedel behöver hushållen alltid köpa och det innebär att antalet
besökare till Nova skulle öka framöver, vilket riskerar att leda till att
handeln i andra delar av Lund slås ut och till en ännu mer ansträngd
trafiksituation i det aktuella området.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att det finns två förslag
till beslut: bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
(meddela ett positivt planbesked) samt avslag på detsamma
(meddela ett negativt planbesked) och ställer dessa mot varandra.
Ordföranden finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut (meddela ett
positivt planbesked) och nej för bifall till att avslå detsamma
(meddela ett negativt planbesked enligt Björn Abelsons (S) m.fl.
yrkande).
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Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Lena Gustafsson (M) och Dragan Brankovic (SD) röstar
ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut (meddela
ett positivt planbesked).
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel
Fatemi (S), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för
bifall till att avslå detsamma (meddela ett negativt planbesked enligt
Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande).
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 5 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat att meddela ett negativt
planbesked i enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Underlag för beslut



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Begäran om planbesked 2020-10-07

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
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§ 219 Planuppdrag för detaljplanen Syret 1
Dnr BN 2020/0358

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att möjliggöra tillbyggnad av parkering
inom del av Syret 1 i Lund. Standardförfarande ska tillämpas.
Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas.

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Sökanden inkom 2020-07-08 med ansökan om att upprätta ny
detaljplan för del av fastigheten Syret 1 i Lund. Syftet med en ny
detaljplan är att befintligt parkeringshus i fyra våningar kan byggas
på med ytterligare två våningsplan. Stadsbyggnadskontoret ställer
sig positiv till föreslagen tillbyggnad då strategin att samla
bilparkering i större parkeringshus inom Ideonområdet bedöms vara
i linje med ramprogrammets intentioner. Byggnadsnämnden föreslås
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva lämpligheten av att
möjliggöra tillbyggnad av parkeringshus inom del av fastigheten
Syret 1. Detaljplanen föreslås handläggas enligt reglerna för
standardförfarande i delegation.

Yrkanden
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Björn Abelson
(S), Dimitrios Afentoulis (KD), Per Johnsson (C) och Christoffer
Karlsson (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Axel Hallberg (MP) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut.

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



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Planansökan 2020-07-08

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (42)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

§ 220 Samråd om detaljplan för del av Väster 7:1
m.fl.
Dnr BN 2020/0340

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för del av Väster 7:1 m.fl. för samråd

Sammanfattning
Planens huvudsyfte är att möjliggöra omläggning av Öresundsvägens
sträckning. Att flytta Öresundsvägens koppling till Norra Ringen är
en förutsättning för att Västerbro ska kunna omvandlas i enlighet
med den fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen samt för att
förverkliga Västerbroprogrammets mål och intentioner.
Byggnadsnämnden föreslås att skicka ut detaljplan för del av Väster
7:1 för samråd.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2020-11-06
Planbeskrivning 2020-11-06

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare
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§ 221 Samråd om detaljplan för kvarteret
Margretedal
Dnr BN 2020/0360

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för kvarteret Margretedal i Lund, Lunds
kommun på samråd

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

Reservationer
(M) och (L) reserverar sig mot beslutet och inger en röstförklaring,
se BN Protokollsbilaga § 221.01.

Sammanfattning
Syftet med planen är möjliggöra en omvandling och förtätning
av kvarteret Margretedal med i huvudsak bostäder. Planområdet
föreslås även innehålla publika lokaler, en ny sträckning av
Harderbergaspåret, parkeringsanläggning och park. Utöver
parkeringsplatser för boende och besökande ska parkeringsanläggningen rymma 130 platser som genom parkeringsköpsavtal är
knutna till kvarteret Margretedal. Kvarter Margretedal utgör den
centrala stadens entré från Söder.
Förtätningen med bostäder föreslås ske med blandad och varierad
bebyggelse, tre slutna kvarter i varierad skala med privata gröna
gårdar mot Södra vägen för att tydligare definiera och stärka
gaturummet medan en luftigare bebyggelse föreslås i mötet med
befintlig park och stadskärnan i form av fyra enskilda parkhus, som
kontrast till stadskärnan. Skalan inom planområdet variera mellan
tre- åtta våningar och omfattar ca 470 bostäder och en inbyggd
parkeringsanläggning. Kvarteren bryts upp av nya nord-sydliga
stråk, gränder, som kopplar samman kvarteret Margretedal med
Järnåkra och stadskärnan.

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av ordförande Klas Svanberg
(M), Per Johnsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Ann Schlyter (V) yrkar återremiss: bra plan men träden mot Stora
Södergatan borde väl kunna bevaras. Dessutom bör en cykelväg
prioriteras.
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Dimitrios
Afentoulis (KD) yrkar avslag på Ann Schlyters (V)
återremissyrkande.

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

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2020-11-06
Planbeskrivning 2020-11-06

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 221.01
Reservation ärende 13 - Margaretedal
Liksom tidigare anser M att lösningen för kollektivtrafiken i Stora Södergatans
sydligaste del vid Mejeriet bör ändras så att den inte utgör ett hinder för tillgängligheten
till staden. Vi ställer oss även tveksamma till byggnadshöjden och menar att 6 våningar
skall vara huvudregeln liksom vi gjorde i vår reservation till planprogrammet.
För Moderaterna
Klas Svanberg

För Liberalerna
Christoffer Karlsson

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

§ 222 Antagande för detaljplanen Vattenrännan 1-3
och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2
Dnr BN 2020/0296

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

anta detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del
av Dalby 92:2
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag

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

Sammanfattning
Lunds kommuns Fastighetsbolag (LKF) har 2018-01-04 ansökt om
detaljplan för Fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder på
fastigheterna.
Serviceförvaltningen Lunds kommun har 2018-11-19 ansökt om
detaljplan för del av Dalby 92:2 (Östra Mölla förskola). Syftet är att
pröva lämpligheten att utöka förskoletomten med en del av
parkmark mott norr samt att medge skolverksamhet inom området.
Då det främjar en effektiv planeringsprocess har detaljplaneprocessen genomförts i en detaljplan.
Detaljplanen har hanterats med standardförfarande och har varit på
samrådsremiss och därefter granskning.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4kap 34 § planoch bygglagen.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av ordförande Klas Svanberg
(M) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

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





Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2020-11-06
Planbeskrivning 2020-11-06
Granskningsutlåtande 2020-11-06

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

§ 223 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av
enbostadshus, Augustinern 5
Dnr BN 2020/0362

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för utvändig ändring på fastigheten
Augustinern 5
ta ut en avgift om 318 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Ärendet gäller en ansökan om bygglov för utvändig ändring av ett
enbostadshus på fastigheten Augustinern 5 på Augustinervägen 4 i
Dalby.
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område, Detaljplan 44 som
vann laga kraft den 2 feb 1967. Detaljplanen innehåller inte några
bestämmelser om fasadmaterial, kulörer eller liknande.
Området består av gruppbyggda, identiska enplansvillor från slutet
av 60-talet. Husen är klädda med rött fasadtegel. Gavelrösten och
fönsterpartier är klädda med svartmålad träpanel.
I kommunens bevaringsprogram anges att området utgörs av särskilt
värdefull bebyggelse.
Områdets södra del, där aktuell fastighet ingår, omfattas av gatorna
Konventsvägen, Augustinervägen och Priorvägen, sammanlagt 47 st
fastigheter.
Sökande vill slamma det röda teglet i en grå/beige kulör.
Lagbestämmelser som förslaget grundar sig på
Av 9 kap. 30 § PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett
område med detaljplan, bland annat om
1. åtgärden inte strider mot detaljplanen och om
2. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första
stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2
§ första stycket 3,6,7,9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och
18 §§ i PBL.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Av 2 kap. 6 § första stycket PBL följer att bebyggelse och
byggnadsverk ska utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps-bilden,
natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan. I tredje stycket anges att bebyggelseområdets
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden ska skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Av 8 kap. 13 § PBL följer att en byggnad eller ett bebyggelseområde
som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt inte får förvanskas.
Av 8 kap. 17. PBL följer att ändring av en byggnad ska utföras
varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.
Byggnadsnämnden får med stöd av 12 kap. 8 § PBL ta ut en avgift för
handläggningen av ärendet.

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-04
Följebrev 2020-09-11
Fotografier, 2 st 2020-06-08
Situationsplan 2020-06-08
Ansökan 2020-06-08

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Information om beslutet
En åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov får inte påbörjas
innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om arbetena
påbörjas innan startbesked getts tas en byggsanktionsavgift ut.
Ett beslut om att ge bygglov kommer att kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar.
Åtgärder enligt ett beviljat lov får påbörjas först fyra veckor efter att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
fått laga kraft. Även om du har fått ett startbesked behöver du vänta
till att de veckorna har gått.
Ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov upphör att gälla om
åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från
dagen då beslutet fick laga kraft.
Så överklagar du ett beslut
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. Om förenklad
delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om när
ditt ärende inleddes. Behöver du veta mer om hur du överklagar kan
du ringa bygglovs-avdelningen vardagar klockan 10-12, telefon 046359 50 00.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

§ 224 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2020-11-19
Dnr BN 2020/0349

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 20 augusti 2020, § 145, beslutat om en
ny delegationsordning. I denna delegeras beslutanderätt till bland
annat arbetsutskottet, ordföranden och stadsbyggnadsdirektören.
Direktören får delegera beslutanderätt vidare till tjänstepersoner
inom stadsbyggnadskontoret och har beslutat om en sådan vidaredelegation den 21 augusti 2020 (BN 2020/0290).
Delegationsbeslut ska anmälas till byggnadsnämnden, om inte
beslutstypen undantagits i delegationsordningen med en *.
Till byggnadsnämndens sammanträde den 2020-11-19 anmäls att
tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret och arbetsutskottet
har fattat följande delegationsbeslut.
1. Delegationsbeslut inom bygglovsavdelningen under perioden
2020-10-02 – 2020-11-06 enligt bifogad förteckning.
2. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till
Länsstyrelsen Skåne för prövning.
2020-10-05 Överklagande av delegationsbeslut att avslå ansökan om
bygglov för fastigheten Klostergården 2:9
L 2019-1855
2020-10-14 Överklagande av delegationsbeslut att ge positivt
förhandsbesked för fastigheten Sandby 2:92
L 2020-0117
2020-10-19 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Vallen 2
L 2020-1546

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
2020-11-03 Överklagande av nämndens beslut att avskriva
tillsynsanmälan
L 2019-0883
2020-11-03 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Posttåget 7
L 2020-1197
3. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till Markoch miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för prövning.
4. Övriga delegationsbeslut.
2020-09-07 Stadsbyggnadsdirektören har utfärdat fullmakt för
stadsbyggnadskontorets jurister att föra byggnadsnämndens talan
hos myndigheter och domstolar när byggnadsnämndens beslut
överprövas (BN 2020-0310).
2020-10-07 Stadsbyggnadsdirektörens beslut om tidsbegränsad
vidaredelegation till två byggnadsinspektörer att besluta i
tillsynsärenden (BN 2020-0356).
5. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-10-01.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19

§ 225 Meddelanden till byggnadsnämnden
2020-11-19
Dnr BN 2020/0348

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Protokollsanteckningar
Byggnadsnämndens månadsrapport oktober 2020 (BN 2020/0090)
samt rutin för hot och våld har skickats ut till byggnadsnämnden
2020-11-13 respektive 2020-11-17.

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-1007 § 299 gällande Sammanträdestider för kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021.
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna sammanträdestider för
kommunstyrelsen 2021 med start kl. 14.00 enligt följande: 13
januari, 3 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj, 2 juni, 11 augusti, 1
september, 29 september, 27 oktober och 1 december, att de
beslutade sammanträdestiderna ska vara vägledande för
nämndernas beslut om sammanträdestider.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 med
start kl. 17.00 enligt följande: 27 januari, 18 februari, 18 mars, 29
april, 20 maj, 22-23 juni (start kl. 08.30), 26 augusti, 30 september,
28 oktober, 18 november och 15 december.
BN 2020/0354
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 202009-24 § 247 gällande Motion från Björn Abelson (S) Bytt är bytt och
kommer aldrig igen - byt mark mellan Lunds kommun och
kommersiella aktörer för att uppnå en mer varierad
bostadsbebyggelse. Kommunfullmäktige beslutade att Utbyggnadsoch boendestrategi 2025 ska revideras. I samband med revidering
görs en översyn av kommunens markpolicy. En strategi för markbyte
kan ingå i en uppdaterad markpolicy och att därmed anse motionen
besvarad.
BN 2020/0355

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-1007 § 298 gällande Ny informationsredovisning för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till
Informationsredovisning för kommunstyrelsen att anta förslaget till
kommunövergripande gallringsplan för handlingar av tillfällig eller
ringa betydelse, att upphäva tidigare gallringsplan för handlingar av
tillfällig eller ringa betydelse, beslutad 18 september 2018 § 242.
BN 2020/0361
4. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1026 § 402 gällande Medarbetarpriser 2020. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade att utse följande vinnare av
medarbetarpriser 2020 i enlighet med kommunkontorets förslag:
Demensteamet, vård- och omsorgsförvaltningen, Benny Jonsson,
systemarkitekt, stadsbyggnadskontoret, Västerbroteamet medarbetare från stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen
och kommunkontoret, Dan Andersson, fritidsledare, kultur- och
fritidsförvaltningen, Joakim Wede, lärare i matematik och idrott och
hälsa, utbildningsförvaltningen, Hedda Anderssongymnasiet och
Inesa Fejzic, enhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
BN 2020/0371
5. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde 2020-1014 § 289 gällande Motion (S) – Verka för avtal om kollektivtrafik och
byggande mellan region och kommun. Tekniska nämnden beslutade
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
BN 2020/0372
6. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-1102 § 408 gällande Tidplan och anvisningar för Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att godkänna
anvisningar och tidplan inför arbetet med ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 enligt kommunkontorets förslag
och att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer remissversionen
av budget innan den skickas på remiss.
BN 2020/0377

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
7.Mark- och miljödomstolens beslut den 9 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 2 juni
2020 angående avskrivning av tillsynsanmälan, uppsättning av tre
fågelholkar. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa
överklagandet.
L 2020-0652
8.Mark- och miljödomstolens beslut den 9 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 2 juni
2020 angående avskrivning av tillsynsanmälan, uppsättning av
stolpar, med mera. Mark- och miljödomstolen beslutade att avvisa
överklagandet.
L 2018-2385
9. Länsstyrelsen Skånes beslut den 12 oktober 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 15 juni
2020 att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt
förråd på fastigheten Pepparroten 28. Länsstyrelsen avslår yrkande
om platsbesök samt avslår överklagande.
L 2020-0429
10. Mark- och miljödomstolens beslut den 4 november 2020 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 25 juli
2017 att bevilja bygglov för ändrad användning från butik till
studentbostäder på fastigheten Östertull 41. Mark- och
miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet.
L 2017-000891
Detaljplaner
Underrättelse/samråd
11. Detaljplan för Gåsen 11 m.fl. i Veberöd
Ängavägen-Stjärngatan-Sjöbovägen
PÄ 14/2019a
Tillgänglig för samråd den 30 oktober – 22 december 2020 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Veberöds
bibliotek samt påwww.lund.se/planerpagang

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-19
Meddelande/lagakraft
12. Detaljplan för del av Tirfing 1 m fl
Nordmannavägen 120
PÄ 09/2018
Detaljplanen vann laga kraft den 7 oktober 2020
13. Detaljplan för del av Posthornet 1
Fabriksgatan
PÄ 26/2018a
Detaljplanen vann laga kraft den 19 oktober 2020
14. Detaljplan för del av Lövsångaren 5 och 6
Örnvägen
PÄ 46/2017a
Detaljplanen vann laga kraft den 19 oktober 2020

Justerare

Utdragsbestyrkande
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