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Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 17 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Christoffer Karlsson (L) med Daniel
Fatemi (S) som ersättare.
Justering av protokollet sker digitalt den 19 februari 2021 kl. 11.00.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

5 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 20 Byggnadsnämndens årsanalys 2020
Dnr BN 2020/0464

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna årsanalys för byggnadsnämnden 2020

Protokollsanteckningar
Ann Schlyter (V) med instämmande av Axel Hallberg (MP):
Årsanalysen visar obefogat hög optimism om klimat och
luftföroreningar med tanke på politiska beslut om motorvägsbyggen
och parkeringsstrategi.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på 1,8 miljoner
kronor. En byggsanktionsavgift på 2,3 miljoner kronor påverkar
resultatet i hög utsträckning.
Året 2020 har präglats av pandemin och de stora osäkerheter i
konjunkturen som den medfört. Antalet bygglovsärenden ökade med
30 %. NKI, nöjdkundindex, ökade dock från 58 till 65,7 trots hög
belastning. 24 detaljplaner har antagits och 29 detaljplaner har fått
laga kraft vilket är fler än någonsin. Antagna detaljplaner har skapat
förutsättningar för 1165 nya bostäder, drygt 26 000 kvadratmeter
verksamhetslokaler och över 100 000 kvadratmeter kontor, idrott
och kommersiella lokaler. Det pågående planarbetet för Västerbro
uppmärksammades av Sveriges arkitekter och nominerades till
planpris.
Arbete med att ta fram Utbyggnadsplan 2030 startade. Fördjupningar
av översiktsplanen för Källby och Veberöd samt planering för
höghastighetsjärnväg fortsatte under året.
Pandemin har inneburit att alternativa sätt att möta Lundaborna och
andra intressenter fick prövas. Utställningen som beskrev kvarteret
Galten arrangerades utomhus och blev därmed tillgänglig dygnet
runt. För andra projekt skedde en förskjutning mot kommunikation
utan fysiska möten. Vikten av digital information ökade.

Yrkanden
Ann Schlyter (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

7 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Ann Schlyters
(V) yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.

Underlag för beslut



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29
Byggnadsnämndens årsanalys 2020 (reviderad)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 21 Namnärende: nytt gatunamn Idalaskolan 1
Dnr BN 2021/0032

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

gatan namnges till Knudsgången

Sammanfattning
På fastigheten Idalaskolan 1 i Veberöd planerar LKF att bygga
bostäder enligt detaljplan 1281K-P240.
För att följa regelverket för lämplig adressättning behövs ett nytt
gatunamn. Den planerade gatan får infart från Mäster Knuds väg.
Förslag på nytt namn blir Knudsgången.

Underlag för beslut


Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-28

Beslutet skickas till
För kännedom: LKF Jesper Svärd, jesper.svard@lkf.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 22 Information för inriktningsbeslut FÖP Källby
Dnr BN 2021/0012

Sammanfattning
Charlotte Hägg Reader och Anita Wallin informerar inför
inriktningsbeslut FÖP Källby.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 23 Kommunrevisionen: Granskning av politisk
styrning
Dnr BN 2020/0486

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

svara Lunds kommuns revisorer att de rekommenderade
åtgärderna kommer att genomföras
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur
åtgärderna ska genomföras och
stadsbyggnadskontoret ska återredovisa uppdraget till
byggnadsnämnden under 2021

Protokollsanteckningar
Dimitrios Afentoulis (KD): Vikten av att samtliga ledamöter
involveras i arbetet bör särskilt beaktas.

Sammanfattning
Lunds kommuns revisorer har granskat den politiska styrningen och
uppföljningen hos kommunstyrelsen och andra nämnder, bland
annat byggnadsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är att
nämndernas styrning och uppföljning av verksamheterna är
tillräcklig. Det finns några områden som kan utvecklas och i
rapporterna ger revisorerna rekommendationer om lämpliga
åtgärder. Revisorerna vill att byggnadsnämnden svarar om de
rekommenderade åtgärderna kommer att vidtas.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
genomföra de rekommenderade åtgärderna och ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur det ska
ske.

Yrkanden
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29
Missiv 2020-12-16 till Lunds kommuns revisorers
granskningsrapporter om ”Granskning av politisk styrning,
uppföljning och samordning”
Huvudrapport 2020-12-09
Delrapport 1 målstyrning 2020-12-09
Delrapport 2 hantering av delegation 2020-12-09

Beslutet skickas till
Lunds kommuns revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 24 Remiss: "Samverkansplan för
överenskommelsen med idéburen sektor"
Dnr BN 2020/0412

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Lunds kommun har tillsammans med idéburen sektor tagit fram en
överenskommelse, som antogs av kommunfullmäktige 2019, med
syfte att öka samverkan mellan parterna. Ett förslag till
handlingsplan för att genomföra överenskommelsen har skickats på
remiss till stadsbyggnadskontoret. Handlingsplanen beskriver
prioriterade områden samt process och struktur för samverkan.
Stadsbyggnadskontoret är positiva till överenskommelsen och
handlingsplanen, men ser att det i den dagliga verksamheten är svårt
att använda. Planprocessen har lagstadgad samråds- och
dialogprocess vilket även inkluderar dialog med ideell sektor. Att
bedriva samverkansprojekt med idéburen sektor kring specifika
planer kan innebära svårigheter, men det kan finnas projekt och
planer där detta kan användas. Inom området Demokrati, delaktighet
och trygghet kan Överenskommelsen vara en möjlighet att nå och
utveckla dialoger med grupper och föreningar som ofta saknas i
dialogprocessen.

Underlag för beslut






Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-29
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-11-16
Samverkansplan för överenskommelsen med idéburen
sektor- remiss. KS 2020/0882
Handlingsplan för Lunds Överenskommelse med idéburen
sektor 2020-11-01
Kommunfullmäktiges beslut 2019-01-31 § 16
Reviderad version Lunds Överenskommelse 2018-06-26

Utdragsbestyrkande

13 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 25 Skrivelse från Socialdemokraterna: "Kommunal
feriepraktik - ett gemensamt kommunalt ansvar"
Dnr BN 2020/0470

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

inte ta in feriearbetare under 2021 med anledning av pågående
pandemi
stadsbyggnadskontoret efter pandemin tar emot
feriepraktikanter inom ramen för den kommunala
feriepraktiken

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har fått en skrivelse från socialdemokraterna i
Lund om att skapa möjlighet till ferieplatser inom kommunen.
Genom att erbjuda ungdomar möjligheter att göra sin kommunala
feriepraktik på stadsbyggnadskontoret ges ett tillfälle för
förvaltningen att öka dialogen med unga och få in ungas synpunkter i
stadsplaneringen. Socialdemokraterna föreslår byggnadsnämnden
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att från och med sommaren
2021 erbjuda plats för sommarpraktikanter inom ramen för den
kommunala feriepraktiken, samt att resultat gällande den
kommunala feriepraktiken återrapporteras till nämnden under
hösten 2021.
Stadsbyggnadskontoret ser mycket positivt på att ta in feriearbetare
i verksamheten men under pågående pandemi är det svårt att
hantera inför sommaren 2021. Förvaltningens medarbetare arbetar
på distans vilket innebär svårigheter att handleda feriearbetare så
att arbetet blir meningsfullt och säkert.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
inte ta in feriearbetare under 2021 med anledning av pågående
pandemi.

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP), Ann
Schlyter (V), Dimitrios Afentoulis (KD), Christoffer Karlsson (L) och
ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande tillägg: att
stadsbyggnadskontoret efter pandemin tar emot feriepraktikanter
inom ramen för den kommunala feriepraktiken.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

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 2021-01-28
Skrivelse från Socialdemokraterna: ” Kommunal feriepraktik –
ett gemensamt kommunalt ansvar”

Beslutet skickas till
För kännedom: Socialdemokraternas ledamöter

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 26 Samråd för detaljplanen Genarp 9:12 och 9:7
m.fl.
Dnr BN 2020/0399

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för Genarp 9:12 och 9:7 m.fl. i Genarp för
samråd

Protokollsanteckningar
Axel Hallberg (MP): Vi är kritiska till att bygga villor på
jordbruksmark. När jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse
kring de östra tätorterna bör marken utnyttjas betydligt mer
effektivt.

Sammanfattning
C4 Hus AB har 2019-01-22 inkommit med planansökan för
fastigheterna Genarp 9:12 och 9:7 samt del av 9:16 i Genarp, Lunds
kommun. Detaljplanens syfte är att genom detaljplan pröva
lämpligheten för bostäder i en och två våningar i form av blandad
bebyggelse med parhus, radhus, mindre flerbostadshus och
friliggande hus. Utöver bostäder föreslås även kommunal park och
tillhörande trafikstruktur med anslutning till Kyrkovägen i norr.
Syftet är även att kunna koppla planområdet till framtida
utbyggnadsområde i väster. Förslag till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande.
Detaljplanen hanteras med standardförfarande.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförandet av detaljplanen
inte kan medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § planoch bygglagen.
Byggnadsnämnden föreslås besluta om att skicka ut detaljplanen för
Genarp 9:12 och 9:7 m fl. i Genarp för samråd.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

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 2021-01-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-01-29
Planbeskrivning 2021-01-29

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 27 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Östra Odarslöv 16:3
Dnr BN 2021/0018

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

meddela positivt förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus inom Östra Odarslöv 16:3
ta ut en avgift av 13 492 för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande av beslutet

Sammanfattning
En ansökan har inlämnats avseende förhandsbesked för uppförande
av ett enbostadshus inom Östra Odarslöv 16:3. Fastigheten är
bebyggd idag med ett bostadshus och tomten föreslås styckas av i
den nordöstra delen för att möjliggöra uppförande av ytterligare ett
bostadshus.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, varför
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Någon erinran har ej
inlämnats.
Ärendet har även remitterats till miljöförvaltningen och
lantmäterimyndigheten och dessa har lämnat upplysningar men inte
framfört några erinringar.
Fastigheten ligger i anslutning till annan småhusbebyggelse och
är avgränsad för bostadsändamål i förhållande till omgivande
jordbrukslandskap.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det är möjligt att meddela
positivt förhandsbesked för ytterligare en bostad på platsen.

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11
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 miljöförvaltningen samt lantmäterimyndigheten
biläggs beslutet.
Slutlig placering samt utformning av nya byggnader prövas i bygglov.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (44)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Igelösa 16:2
Dnr BN 2021/0019

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att
att

meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus inom Igelösa 16:2, Lunds kommun
ta ut en avgift av 16 784 kronor för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
upplysa sökanden om att fastigheten är belägen inom
fornlämningsområde och att markingrepp kräver tillstånd från
länsstyrelsen enligt 2 kap KML, (Lagen om Kulturminnen mm)
bifoga information om överklagande av beslutet

Sammanfattning
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus
har inlämnats inom Igelösa 16:2.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, varför
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Någon erinran har ej
inlämnats.
Ärendet har även remitterats till miljöförvaltningen och
lantmäterimyndigheten och dessa har lämnat upplysningar men inte
framfört några erinringar.
Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljö [M 80] och ingår
i länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram. Fastigheten ingår i
bebyggelsemiljö som markerats i översiktsplan och
kulturmiljöprogram ”Landsbygdens bebyggelse” som
kulturhistoriskt värdefull. Stadsantikvarien har deltagit i ärendets
handläggning och en lämplig placering av den tillkommande
byggnaden samt koncept för dess utformning har diskuterats fram
tillsammans med sökanden.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked
meddelas.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Underlag för beslut








Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-21
Yttrande från Lantmäterimyndigheten 2021-01-21
Yttrande från Miljöförvaltningen 2021-01-11
Rev situationsplan 2020-12-18
Yttrande från stadsantikvarien 2020-12-10
Situationsplan med mått 2020-10-07
Ansökan 2020-08-28

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
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 miljöförvaltningen samt lantmäterimyndigheten
biläggs beslutet.
Slutlig placering samt utformning av nya byggnader prövas i bygglov
med utgångspunkt i stadsantikvariens yttrande.
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 29 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Rinnebäcks Stamp 1:4
Dnr BN 2021/0020

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela negativt förhandsbesked för uppförande av
enbostadshus inom Rinnebäcks stamp 1:4
ta ut en avgift av 16 784 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
bifoga information om överklagande av beslutet

att
att
att

Sammanfattning
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus
har inlämnats till byggnadsnämnden inom Rinnebäcks stamp 1:4.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område, varför
berörda grannar beretts tillfälle att yttra sig. Någon erinran har ej
inlämnats.
Ärendet har även remitterats till miljöförvaltningen och
Trafikverket. Upplysningar har framförts men inte några erinringar.
Fastigheten är obebyggd och ligger inom område som utgörs av
åkermarksklassificering 7.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan strider mot
översiktsplanens intentioner och mot bestämmelserna om
hushållning av mark och vatten i Plan- och bygglagen och föreslår
därför byggnadsnämnden att meddela negativt förhandsbesked.

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-21
Yttrande från Miljöförvaltningen 2020-12-29
Yttrande från Trafikverket 2020-12-22
Situationsplan 2020-09-22
Ansökan om förhandsbesked 2020-09-22

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 30 Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och garage, samt eldstad/rökkanal,
Rinnebäcks stamp 1:12
Dnr BN 2021/0014

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
garage samt eldstad/rökkanal för fastigheten Rinnebäcks
stamp 1:12
ta ut en avgit om 23 839 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage
samt eldstad/rökkanal på fastigheten Rinnebäcks stamp 1:12 i Lund.
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför
sammanhållen bebyggelse. Inget giltigt förhandsbesked finns.
Fastigheten ligger på mark som är klassificerad som jordbruksmark i
Översiktsplanen.
Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Remiss
har skickats till Trafikverket och Miljönämnden.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ansökan strider mot
översiktsplanens intentioner och mot bestämmelserna om
hushållning av mark och vatten i Plan- och bygglagen och föreslår
därför byggnadsnämnden att avslå ansökan.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Underlag för beslut















Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26
Remissvar Yttrande från Miljönämnden 2021-01-14
Remissvar Yttrande från Trafikverket 2020-12-22
Fasadritning söder+norr 2020-12-15
Fasadritning väster+öster 2020-12-15
Plan- och sektionsritning garage 2020-12-15
Sektionsritning 2020-12-15
Markplaneringsritning 2020-12-15
Situationsplan 2020-12-01
Planritning 2020-12-01
Fasadritning garage väster+öster 2020-12-01
Fasadritning garage norr+söder 2020-12-01
Skrivelse från sökande 2020-12-01
Ansökan om lov 2020-10-13

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Information
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.
Avgiften faktureras separat. Fakturan skickas till sökande eller den
som meddelats som fakturamottagare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 31 Ansökan om bygglov för ändrad användning,
tillbyggnad och utvändig ändring, Sankt Botulf 14
Dnr BN 2021/0016

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

bevilja ansökan om bygglov för ändrad användning, tillbyggnad
och utvändiga ändringar
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
ta ut en avgift på 31 734,00 kronor

Sammanfattning
Lundafastigheter ska utföra en rad åtgärder i Stadshallen. Byggnaden
ska renoveras invändigt, och anpassas för att möta dagens krav på
brandsäkerhet och ventilation. För att ventilationsutrymmen och
toaletter i kontorsbyggnaden på andra sidan Vårfrugatan ska kunna
nyttjas för stadshallen skapas två gångbroar i luften över till andra
sidan. Stadshallen byggs även till med ventilationsschakt mot
nordväst. Utöver detta inreds ett café i lokalen mot Vårfrugatan och
en restaurang i den sydvästra lokalen. Båda verksamheterna får
serveringsytor på entréplan och nya personalutrymmen på
källarnivå. I anslutning till restaurangen byggs ett bageri och ett
bryggeri. Lokalen på hörnan mot Botulfsplatsen blir foajé och
eventyta. Utvändigt ändras byggnaden där dörrar byts ut, där
takhuvar och markiser tillkommer, och där skärmtaket ovan
huvudentrén återställs.

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

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Underlag för beslut





























Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-26
A-40.1-101, plan 08, 2021-02-01
A-40.1-102, plan 09, 2021-02-01
A-40.1-103, plan 10, 2021-02-01
A-40.1-104, plan 11, 2021-02-01
A-40.1-105, plan 12, 2021-02-01
A-40.1-106, plan 13, 2021-02-01
A-40.1-107, plan 14, 2021-02-01
A-40.2-101, sektion A-A, 2021-02-01
A-40.2-102, sektion B-B och C-C, 2021-02-01
A-40.2-103, sektion D-D, 2021-02-01
A-40.3-101, fasader mot norr, nordväst och väst, 2021-02-01
A-40.3-102, fasader mot söder och öster, 2021-02-01
A-40.3-103, fasader kontorsbyggnad, 2021-02-01
A-41.1-101, takplan, 2021-02-01
A-49.1-101, rivning, 2021-02-01
A.49.1-102, rivning, 2021-02-01
A.49.1-103, rivning, 2021-02-01
A.49.1-104, rivning, 2021-02-01
A.49.1-105, rivning, 2021-02-01
A.49.1-106, rivning, 2021-02-01
A.49.1-107, rivning, 2021-02-01
Yttranden från stadsantikvarien, 2020-07-28, 2020-10-16,
2020-11-19 och 2021-02-01
Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet, 2021-01-26
Yttrande från sakkunnig kulturmiljö, 2021-01-25
Yttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2020-12-08
Antikvarisk konsekvensbeskrivning, 2020-11-24
Ansökningsblankett 2020-06-23

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur du överklagar skickas ut i samband med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 32 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning till padelhall, Jöns Petter Borg 9
Dnr BN 2021/0015

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

tillstyrka ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under följande
motivering
ta ut en avgift på 51 323,00 kr för handläggning av ärendet,
hörande av fler än tio sakägare, expediering och kungörelse

Motivering
Ur ansökan om tidsbegränsat bygglov framkommer att den nya
användningen som padelhall är att avse som tillfällig. Användningen
kan ändras i ett senare skede och anpassas nu till ett tillfälligt ökat
behov och intresse för padel. Den tidsbegränsade användningen kan
inte heller anses påverka möjligheten för andra verksamheter i
närområdet att etablera sig och utvecklas, så därför kan det tillfälliga
bygglovet medges.

Sammanfattning
Fastighetsbolaget Briggen Öresund söker tidsbegränsat bygglov till
och med 2031-04-01 för att göra om en lagerbyggnad till en
padelhall. Detaljplanen anger att fastigheten ska användas för
kontors- och industriändamål och åtgärden är därför planstridig.
Åtgärder som endast beviljas tidsbegränsade lov behöver inte
stämma överens med detaljplanen. Däremot måste det vara tydligt
att åtgärden är temporär. Stadsbyggnadskontoret menar att det inte
har redovisats ett tillfälligt behov av padelhallen. Kontoret föreslår
därför att ansökan avslås.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Christoffer Karlsson (L),
Börje Hed (FNL), Axel Hallberg (MP), ordförande Klas Svanberg (M),
Dimitrios Afentoulis (KD), Per Johnsson (C) och Ann Schlyter (V)
yrkar följande:
att tillstyrka ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning
att motivera beslutet i enlighet med vad som anges under följande
motivering
att ta ut en avgift på 51 323,00 kr för handläggning av ärendet,
hörande av fler än tio sakägare, expediering och kungörelse
Motivering
Ur ansökan om tidsbegränsat bygglov framkommer att den nya
användningen som padelhall är att avse som tillfällig. Användningen
kan ändras i ett senare skede och anpassas nu till ett tillfälligt ökat
behov och intresse för padel. Den tidsbegränsade användningen kan
inte heller anses påverka möjligheten för andra verksamheter i
närområdet att etablera sig och utvecklas, så därför kan det tillfälliga
bygglovet medges.

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, 2021-01-26
Motivering, 2021-02-03
A-40.1.001, situationsplan, 2021-02-03
A-40.1.101, plan, 2021-02-03
A-40.1-201, plan, 2021-02-03
A-40.2.201, sektion A-A, 2021-02-03
A-40.2.202, fasadritningar, 2021-02-03
A-46.4.001, skyltritning, 2021-02-03
Yttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2021-02-01
Yttrande från ägarna till Nektarinen 11, 2021-01-30
Planritning befintligt, 2021-01-25
Planritning befintligt, 2021-01-25
Motivering, 2021-01-25
Projektbeskrivning, 2021-01-13
Ansökningsblankett, 2021-01-13

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur du överklagar skickas ut i samband med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 33 Ansökan om bygglov för väsentlig ändring av
upplag (utökning), Hardeberga 5:1
Dnr BN 2021/0023

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

avslå bygglov för väsentlig ändring av upplag på fastigheten
Hardeberga 5:1
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag
ta ut en avgift på 94 448 kr
bifoga information om överklagande till beslutet

Sammanfattning
ÅGAB Syd AB har inkommit med ansökan om bygglov för väsentlig
ändring av upplag. Ansökan avser utökning av befintlig verksamhet
avseende upplagsortering, lagring och återvinning av avfall på
fastigheten Hardeberga 5:1.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och omfattas inta av
områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom område som i ÖP
2018 är utpekat som värdefull kulturmiljö. Fastigheten ligger
dessutom inom område av riksintresse för naturvården (N86,
Hardeberga, Södra Sandby, Daby och Krankesjö- området).
Grannar har gets möjlighet att yttra sig över ansökan. Erinran har
därvid inkommit.
Mot bakgrund av att det inte anses vara god hushållning med markoch vattenområden att lokalisera sökt åtgärd på det föreslagna
området och att det därför finns hinder mot att ta brukningsvärd
jordbruksmark i anspråk föreslår stadsbyggnadskontoret
byggnadsnämnden att avslå aktuell ansökning om bygglov för upplag
på fastigheten Hardeberga 5:1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Yrkanden
Per Johnsson (C) yrkar följande:
att bevilja bygglov för väsentlig ändring av upplag på fastigheten
Hardeberga 5:1
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag
med tillägg enligt nedan
att ta ut en avgift på 94 707 kr
att bifoga information om överklagande till beslutet
Tillägg till motivering
Eftersom en alternativ placering skulle kräva 4 ha på annan plats
men endast 3 ha extra här så anser BN likt strukturavdelningen att
lokaliseringsfrågan anses avgjord till fördel för sökt lokalisering.
Björn Abelson (S) med instämmande av Axel Hallberg (MP),
Dimitrios Afentoulis (KD) och ordförande Klas Svanberg (M) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Underlag för beslut


















Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-26
Remissvar strukturavdelningen 2021-01-25
Yttrande från granne 2020-12-22
Yttrande från granne 2020-12-22
Yttrande från granne 2020-12-08
Situationsplan 2020-11-10
Remissvar från planavdelningen 2020-10-30
Remissvar från miljöförvaltningen 2020-10-29
Miljöinventering 2020-08-18
Beslut från miljönämnden 2020-08-18
Miljöriskbedömning 2020-08-18
Ljudskyddsdokumentation 2020-08-18
Miljökonsekvensbeskrivning 2020-08-18
Ansökan/följebrev 2020-08-18
Dom från Mark- och miljööverdomstolen Mål nr P1546
2017-06-08
Mark- och miljödomstolen Mål nr P 3263-16 2017-02-01
Länsstyrelsebeslut Dnr 403-10314-2016 2016-07-07

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-11

§ 34 Ansökan om marklov för trädfällning, Vildanden
13
Dnr BN 2021/0013

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

tillstyrka ansökan om marklov för trädfällning på Vildanden 13
ta ut en avgift på 5 432 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under följande
motivering

Motivering
Marklov för trädfällning kan medges då det dels finns en stor
miljönytta i att ha ett välfungerande återvinningssystem för
bostadsområdet och dels då återplantering kommer att ske av träd i
allén. Då ingen alternativ lösning anses möjlig för de nya
återvinningsanläggningarna så kallade UWS-stationer (underground
waste system) så finner Byggnadsnämnden att åtgärden kan tillåtas,
då kompensatorisk återplantering av nya oxlar kommer att ske i
trädallén. Förslaget innebär att man återplanterar inom allén och
fyller igen luckor. Inom allén planteras 13 träd (i tidigare förslag 5-6
träd) och ytterligare 3 st utanför allén.

Sammanfattning
Ansökan gäller marklov för fällning av 11 stycken oxlar på
fastigheten Vildanden 13, Vildandsvägen i Lund.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan. Träden ingår i en
allé som är skyddad enligt detaljplanen. I detaljplanen anges att
träden inte får fällas men om särskilda skäl föreligger får träd
avverkas med villkor att nytt träd planteras.
Sökanden önskar fälla 11 st oxlar för att lämna plats åt två UWSstationer.
Stadsbyggnadskontoret anser inte att anläggandet av UWS-stationer
utgör ett tillräckligt starkt skäl för att fälla de skyddade träden.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden avslår
ansökan om marklov.
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Yrkanden
Daniel Fatemi (S) med instämmande av Dimitrios Afentoulis (KD),
ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L) och Per
Johnsson (C) yrkar följande:
att tillstyrka ansökan om marklov för trädfällning på Vildanden 13
att ta ut en avgift på 5 432 kr för handläggningen av ärendet
att motivera beslutet i enlighet med vad som anges under följande
motivering
Motivering
Marklov för trädfällning kan medges då det dels finns en stor
miljönytta i att ha ett välfungerande återvinningssystem för
bostadsområdet och dels då återplantering kommer att ske av träd i
allén. Då ingen alternativ lösning anses möjlig för de nya
återvinningsanläggningarna så kallade UWS-stationer (underground
waste system) så finner Byggnadsnämnden att åtgärden kan tillåtas,
då kompensatorisk återplantering av nya oxlar kommer att ske i
trädallén. Förslaget innebär att man återplanterar inom allén och
fyller igen luckor. Inom allén planteras 13 träd (i tidigare förslag 5-6
träd) och ytterligare 3 st utanför allén.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Underlag för beslut
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Beslutet skickas till
Enligt sändlista
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 bygglovsavdelningen vardagar
klockan 10-12, telefon 046-359 50 00.
Beviljat bygglov överensstämmer inte med uppgifterna/villkoren i
Länsstyrelsens beslut om Biotopsskyddsdispens (Dnr 521-457502020) daterat 2021-01-22 avseende placering av återplanterade
träd. Kontakta Länsstyrelsen angående ändringarna.
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§ 35 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2021-02-11
Dnr BN 2020/0415

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 11 februari 2021 anmäls
att tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret och arbetsutskottet
har fattat följande delegationsbeslut.
1. Delegationsbeslut inom bygglovsavdelningen under perioden
2021-01-09 – 2021-01-29 enligt bifogad förteckning.
2. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till
Länsstyrelsen Skåne för prövning.
2021-01-11 Överklagande av delegationsbeslut att avvisa ansökan
om bygglov för fastigheten Sländan 12 (L 2016-2466)
2021-01-11 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Dalarna 6 (L 2020-1380)
2021-01-12 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Olshög 5 (L 2020-1691)
2021-01-28 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Vallkärratorn 19:59 (L 2020-2488)
2021-01-29 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Kulturen 4 (L 2020-0998)
2021-01-29 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fastigheten Koggen 2 (L 2020-2005)
3. Övriga delegationsbeslut.
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2021-01-15 Delegationsbeslut att indexjustera timtaxan i taxa för
detaljplaner och områdesbestämmelser (BN 2021/0011)
4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-01-07 och
2021-01-28
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§ 36 Meddelanden till byggnadsnämnden 2021-02-11
Dnr BN 2020/0421

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202011-25-26 § 284 Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Ola
Christiansson (S). Kommunfullmäktige beslutade att befria Ola
Christiansson (S) från uppdraget som ersättare i Byggnadsnämnden
att utse Haris Hadzovic (S) till ny ersättare i byggnadsnämnden efter
Ola Christiansson (S), för tiden till och med utgången av år 2022 (BN
2020/0471).
2. Protokollsutdrag från Miljönämndens sammanträde 2020-12-10 §
93 Parkeringsstrategi för Lunds kommun. Miljönämnden beslutade
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
att nr 10 ändras till: Det ska finnas mycket goda möjligheter att
ladda sitt elfordon i parkeringshus och vid kommunens
långtidsparkeringar. Komplettera P-strategin med barnperspektiv.
Barnens rörelsefrihet är större i en stad eller samhälle som inte
domineras av biltrafik (BN 2020/0373).
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202012-17 § 309 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 – 2023 med
budget för 2021 – tekniska justeringar. Kommunfullmäktige
beslutade att godkänna föreslagna tekniska ramjusteringar i
Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 avseende
förändrad finansieringsmodell för Skånes kommuner och justering
för kommungemensam service, i enlighet med kommunkontorets
skrivelse. (BN 2021/0004).
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202012-17 § 314 Förslag till ny internhyresmodell. Kommunfullmäktige
beslutade att anta ny internhyresmodell enligt bilaga 1 till
kommunkontorets tjänsteskrivelse, att den nya internhyresmodellen
träder i kraft 2021-07-01, att nämndernas internhyror och ramar
justeras i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag, att barn- och
skolnämndens ram 2021 minskas med 5 750 000 kronor på grund av
minskade externa kostnader, att utbildningsförvaltningens ram
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2021 ökas med 12 250 000 kronor på grund av minskade externa
intäkter, att nettokostnaden för 2021 på 6 500 000 kronor
finansieras via ökade statsbidrag, att den ekonomiska helårseffekten
för 2022 beaktas i arbetet med EVP 2022-2024 och, att modellen ska
utvärderas under år 2022 (BN 2021/0005).
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202012-17 § 313 Tillägg och förändringar i EVP 2021-2023 med budget
för 2021, med anledning av förändrade statsbidrag avseende 85
miljoner kronor 2021 och 42,5 miljoner kronor 2022.
Kommunfullmäktige beslutade att förstärka kommunstyrelsens
budget med 47,0 miljoner kronor för 2021 och med 4,5 miljoner
kronor för 2022, att förstärka utbildningsnämndens budget med 4,0
miljoner kronor för både 2021 och 2022, att förstärka vård- och
omsorgsnämndens budget med 2,0 miljoner kronor för både 2021
och 2022, att förstärka socialnämndens budget med 24 miljoner
kronor för 2021 och med 17,5 miljoner för 2022, att förstärka
kultur- och fritidsnämndens budget med 1,5 miljoner kronor för
både 2021 och 2022, att avsätta 6,5 miljoner kronor till finansiering
av förändrad internhyresmodell 2021 samt 13 miljoner kronor
motsvarande helårseffekt 2022, att det sker genom aviserade högre
generella statsbidrag 2021 om 85 miljoner kronor och för 2022 om
42,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar därutöver att
förstärka kommunstyrelsens budget med 1 mkr för ettvart av åren
2021-2023 avseende utökat stöd till kvinno- och tjejjourer, att
förstärka socialnämndens budget med 1,5 mkr för ettvart av åren
2021-2023 avseende återplacering av socialsekreterare på
polishuset (BN 2021/0007).
6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 202012-17 § 308 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021 – 2023 med
budget för 2021. Kommunfullmäktige beslutade att för respektive
nämnd fastställa driftram och investeringsram för åren 2021-2023 i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut, att fastställa
kommunrevisionens driftram för åren 2021-2023 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, att fastställa servicenämndens
resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, att fastställa renhållningsstyrelsens
resultatkrav och investeringsram för åren 2021-2023 i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut, att fastställa utdebiteringen för år 2021
till 21,24 kronor, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk
hushållning för Lunds kommun i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut, att fastställa Lunds kommuns fokusområden samt
kommunfullmäktiges mål i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut, att ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för
skolpeng för respektive förskola, grundskola och fritidshem i
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enlighet med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar
och gällande resursfördelningsmodell, att i övrigt fastställa
Ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2021-2023 med budget för
2021, att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att ny upplåna i
enlighet med beslutad budget, att kommunstyrelsen under år 2021
har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande
beloppen på de lån som förfaller under 2021 (BN 2021/0008).
7. Protokollsutdrag från Servicenämndens sammanträde 2021-01-20
§ 5 Remiss - Parkeringsstrategi för Lunds kommun. Servicenämnden
beslutade att såsom sitt yttrande avseende Remiss i ärende
"Parkeringsstrategi för Lunds kommun" översända
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-08, dnr SN
2020/0291 (BN 2021/0030).
8. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde
2021-01-21 § 9 Yttrande över parkeringsstrategi för Lunds kommun.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att godkänna upprättat
yttrande över parkeringsstrategi för Lunds kommun samt översända
detsamma till byggnadsnämnden (BN 2021/0034).
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
9. Länsstyrelsen Skåne beslut den 13 januari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 oktober 2020 att
avskriva ärende på fastigheten Dalby 11:10. Länsstyrelsen Skåne
beslutade efter återkallelse av överklagandet att avskriva ärendet
från vidare handläggning (L 2019-1579).
10. Länsstyrelsen Skånes beslut den 1 februari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 12 oktober 2020 att
bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten
Posttåget 7. Länsstyrelsen beslutade att avskriva ärendet efter
återkallelse av överklagande (L 2020-1197).
11. Mark- och miljödomstolens beslut den 28 januari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 19 november 2020
att anta detaljplan för Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av
Dalby 92:2.Domstolen beslutade att avslå överklagandena (PÄ
01/2018a).
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Detaljplaner
Underrättelse/granskning
12. Detaljplan för del av Hällestad 8:144
Lärarvägen
PÄ 26/2019
Tillgänglig för granskning den 21 januari – 4 februari 2021 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Dalby bibliotek
samt på www.lund.se/planerpagang
Meddelande/lagakraft
13. Detaljplan för del av Sandryggen 1
(Järnåkravägen)
PÄ 33/2016a
Detaljplanen vann laga kraft den 4 januari 2021.
14. Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(Portkvarteren Centrala Brunnshög)
PÄ 25/2017
Detaljplanen vann laga kraft den 8 januari 2021.
Avslutande av planärenden
Detaljplan för del av Päronet 12 i Lund.
PÄ 24/2020
Domstolen beslutade att avslå överklagandena (PÄ 01/2018a).
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