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2021-03-11 klockan 17.00–21.09, ajournering klockan 19:4020:00, Meteoriten, plan 7, Kristallen, Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf, deltar på distans, anmäler jäv § 42
och deltar inte i handläggningen av ärendet
Björn Abelson (S), 2:e v ordf, deltar på distans
Christoffer Karlsson (L), deltar på distans
Per Johnsson (C), deltar på distans, anmäler jäv § 49 och deltar
inte i handläggningen av ärendet
Dimitrios Afentoulis (KD), deltar på distans
Daniel Fatemi (S), deltar på distans
Margita Malmros (S), deltar på distans
Axel Hallberg (MP), deltar på distans
Ann Schlyter (V), deltar på distans
Dragan Brankovic (SD), deltar på distans
Axel Nordberg (L), deltar på distans, tjänstgör för Per Johnsson
(C) § 49
Ann Tångmark (FNL), deltar på distans, tjänstgör för Börje Hed
(FNL) § 42
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans
Lena Gustafsson (M), deltar på distans
Sofia Kristensson (M), deltar på distans
Haris Hadzovic (S), deltar på distans
Nikola Maka (S), deltar på distans
Christina Sjöström (MP), deltar på distans
Helmut Moser (V), deltar på distans
Bo Wennergren (FI), deltar på distans
Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar på distans
Ole Kasimir, planchef, deltar på distans
Petter Eiring, bygglovschef, deltar på distans
Jonas Andreasson, stadsingenjör, deltar på distans
Maria Milton, biträdande planchef, deltar på distans
Peter Juterot, samhällsstrateg, deltar på distans
Lisa Ganestam, planarkitekt, deltar på distans
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Charlotte Hägg Reader, arkitekt, deltar på distans
Sebastian Howe, IKT- samordnare
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anita Wallin, exploateringschef, tekniska förvaltningen, deltar på
distans

Justerare

Axel Hallberg (MP) med Dimitrios Afentoulis (KD) som ersättare

Paragrafer

§ 37–52

Tid och plats för justering

Digital justering den 19 mars 2021, kl. 10.00
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Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Axel Hallberg (MP)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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§ 37–52

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones
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§ 37 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning med följande revidering: rubriken för ärende 14.
Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande avseende plank
revideras till Byggsanktionsavgift och lovföreläggande avseende
plank.
Till justerare utses Axel Hallberg (MP) med Dimitrios
Afentoulis (KD) som ersättare.
Justering av protokollet sker digitalt den 19 mars 2021 kl. 10.00.
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§ 38 Stadsbyggnadsdirektören informerar
Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektör Hans Juhlin informerar om aktuella
händelser.
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Utdragsbestyrkande

6 (51)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 39 Inriktningsbeslut FÖP Källby
Dnr BN 2021/0039

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar för framtagande av utställningshandling
för FÖP Källby utgå från inriktningen

Justerare

att

för mark som idag innehåller Källby reningsverk; Skapa ett
avstånd mellan ny bebyggelse och Källby dammar för att gynna
Höjeådalen för rekreation och tillgänglighet för allmänheten,
100 meter kan fungera som riktmärke, likt strandskydd.
Utveckla området utmed Sunnanvägs förlängning med
bebyggelse för att säkra trygghet och nyttja redan
ianspråktagen mark

att

för mark som idag innehåller E.ONs kraftledningskorridor;
Utveckla området för bebyggelse med hänsyn till naturreservat
med tanke på ljus- och ljudstörningar och tillgänglighet för
allmänheten. Utveckla bebyggelse utmed Högbovägen för en
sammanhållen stadsutveckling och trygg entrégata till den nya
stadsdelen Källby

att

för mark som idag innehåller koloniträdgårdar utmed
Maskinvägen; Utveckla nordsydliga kopplingar med bebyggelse
för att stärka sammanhållen stadsutveckling och ta en del
kolonier i anspråk. Utveckla stråk genom de kolonier som finns
kvar för allmän rekreation. Ianspråktagna kolonier ersätts

att

för mark öster om järnvägen, "Aktivitetsstråket", som idag
innehåller korpplaner, koloniträdgårdar, odlingslotter,
Källbybadet och grönytor; utveckla området i första hand för
att ge bästa förutsättningar för Nationellt Centrum för
framtidens idrott och folkhälsa. Komplettera med de funktioner
som stärker den befintliga och framtida idrotten samt bostäder
för en trygg blandad stadsdel

att

finansieringen för utbyggnaden genomlyses och att lösningar
föreslås för hur kommunens kostnader minimeras, utan att
göra omfattande avkall på attraktiviteten i området
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Justerare

att

det tydliggörs att en framtida bro för vägtrafik över Höje å
utformas på ett sådant sätt att den i första hand inte blir till för
pendling med personbil in och ut ur kommunen, men att den
kan användas för kollektivtrafik och annan trafik som ej kan
kategoriseras som pendlingstrafik

att

den fördjupade översiktsplanen för Källby utarbetas med en
etappindelning för utbyggnad och investeringar som inte är låst
i tid

att

Källbybadet utvecklas tillsammans med en nationell
spetsanläggning för fysisk aktivitet i Lund till ett nytt Skrylle
vid Höjeå med motionsspår och möjliga fysiska aktiviteter för
en bred allmänhet

att

planera för ett socialt blandat område genom att uppmuntra
byggaktörer att bygga bostäder med en lägre boendekostnad
via exempelvis markanvisningstävlingar

att

de korpfotbollsplaner som inte behöver flyttas ska ligga
närmast järnvägen

att

Källby i så stor utsträckning som möjligt ska vara
självförsörjande på fossilfri energiproduktion, samt att hög
energieffektivitet ska eftersträvas. Egen energiproduktion och
hög energieffektivitet ska tas i beaktande vid framtida
markanvisningar och exploateringsavtal i området

att

planområdet ska bli testbädd för klimatneutralt byggande

att

hela Källby ska få en grön karaktär, med gröna tak, vertikala
trädgårdar och träd längs med gator och på torg

att

i det fortsatta arbetet pröva alternativ med en högre täthet och
byggnadshöjd vad gäller såväl bostäder som verksamheter.
Särskilt i närheten av god kollektivtrafik
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att

frågan avseende koloniområdena skall utredas vidare inom
ramen för det kommande FÖP arbetet. En avvägning måste
göras mellan närheten till kollektivtrafiknoden och
exploateringskalkylen å ena sidan och den grönstruktur och
mjuka övergång mellan dagens bebyggelse och den
framtida som dessa skulle kunna medföra å andra sidan

att

de fotbollsplaner som idag finns längs med järnvägen ska om
möjligt bevaras på den platsen, för att hålla ihop
aktivitetsstråket från arenan och söderut. Behovet av
ytterligare ytor för fotboll och andra aktiviteter ska
undersökas. De korpfotbollsplaner som ändå behöver flyttas
ska få nya placeringar inom FÖP området

att

planområdet ska skapa möjligheter för levande gatumark. En
byggherre kan inom rimliga gränser få möjlighet till en våning
högre bebyggelse om byggherren har verksamhet i bottenplan

att

Lunds BK och andra idrottsföreningar som berörs av planen
ska vara remissinstanser

att

i det fortsatta arbetet med FÖP Källby införliva naturreservat
Höjeådalen enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-01-27 och
därmed inte planera för bebyggelse inom det föreslagna
naturreservatet

att

bevara värmekraftverkets arkitektoniskt högstående byggnad

Reservationer
(MP), (FNL) och (V) reserverar sig mot beslutet. (V), (MP)och
(FNL) inger skriftliga reservationer, se BN protokollsbilagor §
39.01, §39.02 och § 39.03.

Protokollsanteckningar

Bo Wennergren (FI): F! Instämmer i MP:s yrkanden.

Justerare
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Sammanfattning
Fördjupningen av översiktsplanen för Källby ska visa en helhetsbild
över framtida utvecklingsmöjligheter i sydvästra Lund. Var ska man
bygga? Var ska man utveckla grönska? Var ska man utveckla idrott?
Hur ska man koppla ihop området? Hur snabbt ska området växa?
Området innehåller flera omvandlingsprocesser, på kommunalägd
mark, som kommunen inte själv styr över som till exempel;
reningsverkets flytt och kraftledningens nedgrävning. Fördjupningen
ska visa på kommunens vision för den framtida markanvändningen,
om och när markområdena frigörs från sin nuvarande
markanvändning.
Kommunala beslut som tagits sedan samrådet som påverkar
inriktningen för Källby är beslut om att instifta ett naturreservat i
Höjeådalen och att kommunen ingått en avsiktsförklaring om att
skapa förutsättningar för etablering av en nationell pilotanläggning
för framtidens idrott och folkhälsa - en spetsanläggning för fysisk
aktivitet i Lund, i aktivitetsstråket mellan Arenan och Höjeå.
Kommunen för pågående diskussioner med VA SYD om Lunds
framtida avloppshantering, där fördjupningen av översiktsplanenens
arbete utgår från Lunds kommuns inriktningsbeslut från 2016 att
Lunds framtida avloppshantering tas om hand via en regional
lösning.
Efter samrådet arbetar stadsbyggnadskontoret tillsammans med
fastighetsägarna på Lyckebacken med en struktur- och volymstudie i
två faser där området delats upp i så kallade pusselbitar för att ge
underlag för inriktningsbeslut för markområdena som ägs av
kommunen; Kraftledningskorridoren, Reningsverkets tomt,
Koloniträdgårdarna utmed Maskinvägen och Aktivitetsstråket. Syftet
med inriktningsbesluten är att ge vägledning inför slutförande av
struktur- och volymstudien som ska fungera som underlag till
fördjupningen av Källbys utställningshandling.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Christoffer Karlsson (L)
och ordförande Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med alternativ 1
samt med följande tilläggsyrkanden:
1. Att finansieringen för utbyggnaden genomlyses och att lösningar
föreslås för hur kommunens kostnader minimeras, utan att göra
omfattande avkall på attraktiviteten i området.
2. Att det tydliggörs att en framtida bro för vägtrafik över Höje å
utformas på ett sådant sätt att den i första hand inte blir till för

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (51)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
pendling med personbil in och ut ur kommunen, men att den kan
användas för kollektivtrafik och annan trafik som ej kan
kategoriseras som pendlingstrafik.
3. Att den fördjupade översiktsplanen för Källby utarbetas med en
etappindelning för utbyggnad och investeringar som inte är låst i tid.
4. Källbybadet utvecklas tillsammans med en nationell
spetsanläggning för fysisk aktivitet i Lund till ett nytt Skrylle vid
Höjeå med motionsspår och möjliga fysiska aktiviteter för en bred
allmänhet.
5. Planera för ett socialt blandat område genom att uppmuntra
byggaktörer att bygga bostäder med en lägre boendekostnad via
exempelvis markanvisningstävlingar
6. De korpfotbollsplaner som inte behöver flyttas ska ligga närmast
järnvägen.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Börje Hed (FNL) och Ann
Schlyter (V) (ej punkt 2) yrkar följande ändringsyrkanden:
att (1) arbeta efter inriktningen att i händelse av att reningsverket
flyttar ska den mark som idag innehåller Källby reningsverk och
omgivande mark ingå i naturreservatet
att (2) arbeta efter inriktningen att marken som idag innehåller
EON:s kraftledningskorridor ska ingå i naturreservatet när
kraftledningen är nedgrävd eller har flyttat
att (3) för mark som idag innehåller koloniträdgårdar utmed
Maskinvägen; att koloniträdgårdar ej ska tas i anspråk för
bebyggelse, utan endast för att göra nödvändiga och begränsade
mobilitetsåtgärder
att (4) för mark öster om järnvägen, ”Aktivitetsstråket”, som idag
innehåller korpplaner, koloniträdgårdar, odlingslotter, Källbybadet
och grönytor; utveckla området för att ge förutsättningar för
Nationellt Centrum för framtidens idrott och folkhälsa utan att annat
än marginellt inkräkta på nuvarande användning av området.
Komplettera med de funktioner som stärker den befintliga och
framtida idrotten samt bostäder för en trygg blandad stadsdel.
samt tilläggsyrkandet:
att (5) i det fortsatta arbetet med FÖP Källby införliva naturreservat
Höjeådalen enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-01-27 och
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därmed inte planera för bebyggelse inom det föreslagna
naturreservatet
Christoffer Karlsson (L) med instämmande ordföranden Klas
Svanberg (M), Björn Abelson (S) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar
följande tilläggsyrkanden:
1. Att Källby i så stor utsträckning som möjligt ska vara
självförsörjande på fossilfri energiproduktion, samt att hög
energieffektivitet ska eftersträvas. Egen energiproduktion och
hög energieffektivitet ska tas i beaktande vid framtida
markanvisningar och exploateringsavtal i området.
2. Att planområdet ska bli testbädd för klimatneutralt byggande
3. Att hela Källby ska få en grön karaktär, med gröna tak,
vertikala trädgårdar och träd längs med gator och på torg.
4. Att i det fortsatta arbetet pröva alternativ med en högre
täthet och byggnadshöjd vad gäller såväl bostäder som
verksamheter. Särskilt i närheten av god kollektivtrafik
5. Frågan avseende koloniområdena skall utredas vidare inom
ramen för det kommande FÖP arbetet. En avvägning måste
göras mellan närheten till kollektivtrafiknoden och
exploateringskalkylen å ena sidan och den grönstruktur och
mjuka övergång mellan dagens bebyggelse och den
framtida som dessa skulle kunna medföra å andra sidan.
6. De fotbollsplaner som idag finns längs med järnvägen ska om
möjligt bevaras på den platsen, för att hålla ihop
aktivitetsstråket från arenan och söderut. Behovet av
ytterligare ytor för fotboll och andra aktiviteter ska
undersökas. De korpfotbollsplaner som ändå behöver flyttas
ska få nya placeringar inom FÖP området.
7. Att planområdet ska skapa möjligheter för levande gatumark.
En byggherre kan inom rimliga gränser få möjlighet till en
våning högre bebyggelse om byggherren har verksamhet i
bottenplan.
8. Att Lunds BK och andra idrottsföreningar som berörs av
planen ska vara remissinstanser.

Ann Schlyter (V) yrkar följande: Bevara värmekraftverkets
arkitektoniskt högstående byggnad.

Per Johnsson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets alternativa
inriktningsbeslut (punkt 3 alternativ 2):
att (3) för mark som idag innehåller koloniträdgårdar utmed
Maskinvägen; Ersätta samtliga koloniträdgårdar utmed
Maskinvägen med bebyggelse för att stärka sammanhållen
stadsutveckling med
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kopplande stråk mellan den nya stadsdelen Källby och befintlig stad.
Ianspråktagna koloniträdgårdar ersätts.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 1
mot Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 1 och finner
att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut punkt 1 i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande
och nej för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande
punkt 1. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar
ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 1 i
enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Börje Hed (FNL), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej
för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 1.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 1 i enlighet med
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 2
mot Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 2 och finner
att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut punkt 2 i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande
och nej för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande
punkt 2. 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 Ann Schlyter (V) röstar ja för
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 2 i enlighet
med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
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Börje Hed (FNL) och Axel Hallberg (MP) röstar nej för bifall till Axel
Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 2.
Per Johnsson (C) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 som avstår beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 2 i enlighet med
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 3
alternativ 1, Per Johnssons (C) bifallsyrkande till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 3, alternativ 2 samt
Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 3 mot
varandra och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Omröstning begärs. Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att
Björn Abelsons (S) m. fl. bifallsyrkande är huvudförslag. Ordföranden
ställer därefter proposition på Per Johnssons (C) bifallsyrkande
och Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla Axel Hallbergs (MP)
ändringsyrkande som motförslag till huvudförslaget.
Byggnadsnämnden godkänner därmed följande omröstningsordning:
ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 3,
alternativ 1 i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande och nej
för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 3.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar
ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 3,
alternativ 1 i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Börje Hed (FNL), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej
för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 3.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 3, alternativ 1 i
enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 4
mot Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 4 och finner
att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.
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Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut punkt 4 i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande
och nej för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande
punkt 4. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD),
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar
ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 4 i
enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Börje Hed (FNL), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej
för bifall till Axel Hallbergs (MP) m. fl. ändringsyrkande punkt 4.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut punkt 4 i enlighet med
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
tilläggsyrkande punkt 1 mot avslag och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Ordföranden ställer därefter Björn
Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 2 mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 2 och nej
för avslag på detsamma. 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 Björn
Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 2.
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) röstar nej för avslag på detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att bifalla Björn Abelsons
(S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 2.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
tilläggsyrkande punkt 4 mot avslag och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Björn Abelsons (S) m. fl.
tilläggsyrkande punkt 4 och nej för avslag på detsamma. Omröstning
genomförs och utfaller enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (51)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
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 Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 4.
Ann Schlyter (V) röstar nej för avslag på detsamma.
Börje Hed (FNL) och Per Johnsson (C) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 1 nej-röst och 2 som avstår beslutat att bifalla
Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande punkt 4.
Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande
punkt 5 mot avslag följt utav punkt 6 mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandena punkt 5 och
6.
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Christoffer Karlssons (L) m. fl.
tilläggsyrkanden punkt 1-3 i turordning mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandena punkt 1-3.
Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkande punkt 4 mot avslag och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl.
tilläggsyrkande punkt 4 och nej för avslag på detsamma. 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 Christoffer
Karlssons (L) m. fl. tilläggsyrkande punkt 4.
Börje Hed (FNL) röstar nej för avslag på detsamma.
Per Johnsson (C), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 1 nej-röst och 3 som avstår beslutat
att bifalla Christoffer Karlssons (L) m. fl. tilläggsyrkande punkt 4.
Ordföranden ställer därefter Christoffer Karlssons (L)
tilläggsyrkande punkt 5 mot avslag och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till Christoffer Karlssons (L) m. fl. tilläggsyrkande punkt 5 och
nej för avslag på detsamma. Omröstning genomförs och utfaller
enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
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Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar ja för bifall till Christoffer
Karlssons (L) m. fl. tilläggsyrkande punkt 5.
Börje Hed (FNL) och Axel Hallberg (MP) röstar nej för avslag på
detsamma.
Per Johnsson (C) och Ann Schlyter (V) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår beslutat
att bifalla Christoffer Karlssons (L) m. fl. tilläggsyrkande punkt 5.
Ordföranden ställer därefter Christoffer Karlssons (L)
tilläggsyrkanden 6-8 i turordning mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkanden 6-8.
Ordföranden ställer vidare Axel Hallbergs (MP) m. fl. tilläggsyrkande
punkt 5 mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla yrkandet. Därefter ställer ordföranden Ann Schlyters (V)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till Ann Schlyters (V) tilläggsyrkande och nej för avslag på
detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel
Fatemi (S), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar ja för
bifall till Ann Schlyters (V) m. fl. tilläggsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD)
röstar nej för avslag på detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat att bifalla Ann Schlyters (V)
tilläggsyrkande.
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Underlag för beslut








Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Tekniska förvaltningens bilaga exploateringsekonomi 202102-19
Stadsbyggnadskontorets presentation 2021-01-28 BNAU
Avsiktsförklaring kring pilotanläggning för idrott och
folkhälsa, 2020-12-10
Beslut om inrättande av ett kommunalt naturreservat i
Höjeådalen, KF 2019-06-13—14
Inriktningsbeslut för utveckling av sydvästra Lund, BN 201702-16
Beslut om samråd för fördjupningen av översiktsplanen för
Källby, BN 2019-06-18

Beslutet skickas till
För kännedom: Tekniska nämnden och kommunstyrelsen
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 39.01

Reservation (V) 2021-03-11 Inriktningsbeslut FÖP Källby

Vänsterpartiet reserverar sig mot exploateringen av kolonistugeområdet. Det är inte
rimligt att betrakta uppvuxna koloniträdgårdar som kommunal mark fri för
exploatering, även om det är juridiskt är möjligt.
En trädgård flyttas inte, den skövlas och det tar många år för en ny att växa upp. Inget av
de båda föreslagna alternativen är rimliga. Utrymme för skola och skulle kunna skapas
på annan plats inom planområdet.
Bostadsbyggandet blir naturligtvis billigare när kommunen äger marken. Hade
kommunen inte en gång för länge sedan olagligt skänkt marken till Å&R utan istället
använt sig av tomträttsinstitutet, så hade det nu varit möjligt att bygga billigt. Nu är det
koloniträdgårdarna som får hjälpa till att hålla nere exploateringskostnaderna som
beräknas på området i sin helhet.

BN PROTOKOLLBILAGA § 39.02

Reservation. Byggnadsnämndens sammanträde 2021-03-11
Ärende 3. Inriktningsbeslut FÖP Källby
För oss miljöpartister är det tydligt att otroligt många viktiga frågor påverkas av FÖP Källby,
däribland naturområdet Höjeådalen, koloniträdgårdarna i området och ytor för idrott.
Först och främst är det positivt att vårt återremissyrkande bifölls av nämnden:
att i det fortsatta arbetet med FÖP Källby införliva naturreservat Höjeådalen enligt
kommunfullmäktiges beslut 2021-01-27 och därmed inte planera för bebyggelse inom det
föreslagna naturreservatet
Utöver detta yrkade Miljöpartiet också följande:
att (1) arbeta efter inriktningen att i händelse av att reningsverket flyttar ska den mark som
idag innehåller Källby reningsverk och omgivande mark ingå i naturreservatet
att (2) arbeta efter inriktningen att marken som idag innehåller EON:s kraftledningskorridor
ska ingå i naturreservatet när kraftledningen är nedgrävd eller har flyttat
att (3) för mark som idag innehåller koloniträdgårdar utmed Maskinvägen; att
koloniträdgårdar ej ska tas i anspråk för bebyggelse, utan endast för att göra nödvändiga
och begränsade mobilitetsåtgärder
att (4) för mark öster om järnvägen, ”Aktivitetsstråket”, som idag innehåller korpplaner,
koloniträdgårdar, odlingslotter, Källbybadet och grönytor; utveckla området för att ge
förutsättningar för Nationellt Centrum för framtidens idrott och folkhälsa utan att annat än
marginellt inkräkta på nuvarande användning av området. Komplettera med de funktioner
som stärker den befintliga och framtida idrotten samt bostäder för en trygg blandad stadsdel.
De två första yrkandena syftar till att successivt utöka Höjeådalens naturreservat när
förutsättningar ges. Det tredje yrkandet syftar till att bevara koloniområdet utmed
Maskinvägen. Sist men inte minst syftar det fjärde yrkandet till att bevara de viktiga
funktioner som idag finns i det så kallade Aktivitetsstråket.
Miljöpartiet vill att Källby fortsätter vara ett område med plats för natur, grönska,
koloniträdgårdar och idrott.
Axel Hallberg,
ledamot i byggnadsnämnden (MP)

BN PROTOKOLLSBILAGA § 39.03

Reservation BN 2021-03-11 Ärende 3 Inriktningsbeslut FÖP Källby
FörNyaLund instämmer med Miljöpartiets reservation (BN Protokollsbilaga § 39.02).
Börje Hed
FörNyaLund

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 40 Utbyggnadsplan 2030
Dnr BN 2020/0469

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att
att
att
att
att

återremittera ärendet med följande uppdrag:
under rubriken Möta efterfrågan lägga till
”Medborgarinflytande i planeringen ska utvecklas”.
under rubriken Trivsamma miljöer lägga till
”Bevarandeintressen ska beaktas och värdefulla byggnader
skyddas som en del av kulturarvet”.
under rubriken Mångfald i utbudet lägga till ”Fastigheter från
olika tidsperioder bidrar till mångfalden i ett område”
satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna
satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för äldre, särskilt
i de östra tätorterna
planera för fler bostäder för sociala ändamål
punkt fyra på sidan tio får följande nya lydelse: ”Nya
prioriterade utbyggnadsprojekt ska baseras på tidig analys av
förutsättningar för ledningsinfrastruktur, lokal
energiproduktion och behov av klimatanpassning”

Reservationer
(S), (MP), (FNL) och (V) reserverar sig mot beslutet. (V), (MP) och
(FNL) inger skriftliga reservationer, se BN protokollsbilagor § 40.01
§ 40.02 och § 40.03.

Protokollsanteckningar

Bo Wennergren (FI): F! vill påminna om att i Brunnshög-Odarslöv
genomförs exploatering av den absolut bördigaste
jordbruksmarken, den största i Lunds historia. Vid ESS bör man
absolut inte bygga bostäder inom beredskapszonen.

Sammanfattning
Utbyggnads- och boendestrategi 2025 är ett planeringsunderlag för
kommunens arbete med en väl sammanhållen stads- och
samhällsutvecklingsprocess. Strategin samlar policy för markfrågor,
bostadspolitiskt program samt utbyggnadsplan med prioritering av
utbyggnad på tio års sikt utifrån gällande översiktsplan.
Kommunstyrelsen har beslutat om att nuvarande utbyggnads- och
boendestrategi ska revideras. Det samlade dokumentet ska ges en
ny form med tre åtskilda men samspelande delar och utgångspunkt
ska
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tas i följande inriktningar: hållbarhet i fokus, trivsamma miljöer,
möta efterfrågan, mångfald i utbudet, bygg färdigt samt lokala och
regionala hänsyn. En utbyggnadstakt motsvarande i genomsnitt 800
nya bostäder per år ska eftersträvas.
Revidering av utbyggnadsplanen är byggnadsnämndens ansvar.
Tekniska nämnden ansvarar för revidering av markpolicy och
bostadspolitiskt program.

Yrkanden
Börje Hed (FNL) med instämmande av Ann Schlyter (V), Axel
Hallberg (MP) och Per Johnsson (C) yrkar: Det ska tydligt framgå att
allt efter 2030 bara är en upplysning om vad ÖP 18 säger.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Börje Heds (FNL) m.fl. yrkande
samt yrkar i första hand återremiss med följande uppdrag:
1) att planera för minst 1.200 nya bostäder per år i Lunds kommun
2) att planera för minst 400 nya studentbostäder per år i Lunds
kommun
3) att planera för ett ökat bostadsbyggande i de östra tätorterna, att
höja planeringsmålen med minst 50% för de östra tätorterna.
4) att under perioden planera för att öppna 2 nya
verksamhetsområden utifrån ÖP2018.
5) att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna
6) att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för äldre, särskilt
i de östra tätorterna
7) att planera för fler bostäder för sociala ändamål
I andra hand (om återremissen faller) – kompletterande uppdrag
enligt ovan att inarbeta i det fortsatta arbetet med Utbyggnadsplan
2030.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Björn Abelsons (S)
återremissyrkande.
Christoffer Karlsson (L) yrkar med instämmande av Dimitrios
Afentoulis (KD) och ordförande Klas Svanberg (M) bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. Christoffer Karlsson (L)
yrkar med instämmande av ordförande Klas Svanberg (M) även
följande ändringsyrkande:
Att punkt fyra på sidan tio får följande nya lydelse: ”Nya prioriterade
utbyggnadsprojekt ska baseras på tidig analys av förutsättningar för
ledningsinfrastruktur, lokal energiproduktion och behov av
klimatanpassning”
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Axel Hallberg (MP) instämmer med Björn Abelsons (S)
återremissyrkande med uppdrag förutom punkt 4.
Ann Schlyter (V) instämmer med Björn Abelsons (S)
återremissyrkande och uppdrag punkt 1 samt yrkar med
instämmande av Axel Hallberg (MP) följande uppdrag:
1) att under rubriken Möta efterfrågan lägga till
”Medborgarinflytande i planeringen ska utvecklas”.
2) att under rubriken Trivsamma miljöer lägga till
”Bevarandeintressen ska beaktas och värdefulla byggnader skyddas
som en del av kulturarvet”.
3) att under rubriken Mångfald i utbudet lägga till ”Fastigheter från
olika tidsperioder bidrar till mångfalden i ett område”
4) att under samma rubrik lägga till ”Kommunen bör använda de
instrument som finns för att behålla makten över bebyggelsen täthet,
höjd och utformning, samt över befintlig bebyggelses underhåll och
bevarande.
Om återremissen faller yrkas ovan som tilläggsyrkanden.
Per Johnsson (C) med instämmande av Börje Hed (FNL) yrkar
följande tillägg: att till texterna om utbyggnad efter 2030 och 2040
ska det tilläggas "enligt ÖP18".

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer Björn Abelsons (S) m.fl.
återremissyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå återremissyrkandet. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på återremissyrkandet och nej för bifall till
återremissyrkandet. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Dimitrios
Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD) röstar ja för avslag på
återremissyrkandet.
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter
(V) röstar nej för bifall till återremissyrkandet.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 nej-röster mot 4 ja-röster beslutat att återremittera ärendet.
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Ordföranden ställer därefter Börje Heds (FNL) m. fl. yrkande mot
avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Börje Heds (FNL) m. fl. yrkande och nej för bifall till
detsamma. 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 röstar ja för avslag på Börje Heds
(FNL) m. fl. yrkande.
Börje Hed (FNL), Per Johnsson (C), Axel Hallberg (MP) och Ann
Schlyter (V) röstar nej för bifall till Börje Heds (FNL) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att avslå Börje Heds (FNL
m.fl. yrkande.
Ordföranden ställer Ann Schlyters (V) m. fl. yrkande punkt 1 mot
avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Ann Schlyters (V) m. fl. yrkande punkt 1 och nej
för bifall till detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic
(SD) röstar ja för avslag på Ann Schlyters (V) m. fl. yrkande punkt 1.
Börje Hed (FNL), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel
Fatemi (S), Axel Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej
för bifall till Ann Schlyters (V) m. fl. yrkande punkt 1.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutat att bifalla Ann Schlyters
(V) m.fl. yrkande punkt 1.
Ordförande ställer därefter i turordning Ann Schlyters (V) m. fl.
yrkande punkt 2, 3 och 4 mot avslag och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla punkt 2 och 3 samt att avslå
punkt 4.
Vidare ställer ordföranden Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 1
mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå
yrkandet. Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 1 och nej
för bifall till detsamma. 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 avslag på Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande punkt 1.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 1.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat att avslå Björn Abelsons
(S) m.fl. yrkande punkt 1.
Ordföranden ställer Björn Abelsons (S) yrkande punkt 2 mot avslag
och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 2 och nej
för bifall till detsamma. 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 avslag på Björn Abelsons (S) m.
fl. yrkande punkt 2.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 2.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat att avslå Björn Abelsons (S)
m. fl. yrkande punkt 2.
Ordföranden ställer Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 3 mot
avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande punkt 3 och nej
för bifall till detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan Brankovic (SD) röstar ja
för avslag på Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande punkt 3.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Björn
Abelsons (S) m.fl. yrkande punkt 3
Per Johnsson (C) avstår.
Ordföranden Klas Svanberg (M) konstaterar att omröstningen
utfaller med 5-ja röster mot 5-nej röster och 1 som avstår. Med
ordförandens utslagsröst avslår därmed byggnadsnämnden Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande punkt 3.
Ordföranden ställer Björn Abelsons (S) yrkande punkt 4 mot avslag
och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för avslag på Björn Abelsons (S) yrkande punkt 4 och nej för bifall till
detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Börje Hed (FNL), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan Brankovic (SD)
och Axel Hallberg (MP) röstar ja för avslag på Björn Abelsons (S)
yrkande punkt 4.
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S) och Daniel Fatemi (S)
röstar nej för bifall till Björn Abelsons (S) yrkande punkt 4.
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C) och Ann Schlyter (V) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 4 ja-röster mot 3 nej-röster och 4 som avstår beslutat
att avslå Björn Abelsons (S) yrkande punkt 4.
Ordföranden ställer i turordning Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande
punkt 5, 6 och 7 mot avslag och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla punkt 5, 6 och 7.
Slutligen ställer ordföranden Christoffer Karlssons (L) yrkande mot
avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Underlag för beslut










Stadsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse 2021-02-18
Kommunstyrelsens beslut § 208 2020-06-10
Reservation (S) § 208 KS 2020-06-10
Reservation (V) § 208 KS 2020-06-10
Tekniska nämndens beslut § 92 2020-03-31
Byggnadsnämndens beslut § 55 2020-03-19
Byggnadsnämndens och Tekniska nämndens ordförandes
skrivelse 2020-02-27
Utbyggnads- och boendestrategi 2025
Förslag Utbyggnadsplan 2030

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 40.01

Reservation (V) 2021-03-11 Utbyggnadsplan 2030
Vänsterpartiet reserverar sig mot att bevarandefrågorna inte givits större vikt i
utbyggnadsplanen, särskilt som en stor del av nytillkomna byggnader byggs som
förtätning i befintlig miljö. Vänsterpartiet reserverar sig också mot den låga ambitionen
vad gäller mängden nytillkomna bostäder, målet bör vara 1200 per år.

BN PROTOKOLLSBILAGA § 40.02

Reservation. Byggnadsnämndens sammanträde 2021-03-11
Ärende 4. Utbyggnadsplan 2030
Miljöpartiet yrkade att återremittera ärendet med följande uppdrag:
att planera för minst 1.200 nya bostäder per år i Lunds kommun
att planera för minst 400 nya studentbostäder per år I Lunds kommun
att planera för ett ökat bostadsbyggande i de östra tätorterna, att höja planeringsmålen med
minst 50% för de östra tätorterna.
att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för unga vuxna
att satsa på fler bostäder och bostadsmöjligheter för äldre, särskilt i de östra tätorterna
att planera för fler bostäder för sociala ändamål
För oss är det viktigt att bostadspolitiken i Lund är socialt hållbart. I dag råder det en stor
bostadsbrist i Lunds kommun. Vi vill lösa det genom att bygga fler bostäder, bygga fler
studentbostäder och öka bostadsbyggandet i de östra tätorterna. Byggnadsnämnden beslutade
att återremittera ärendet, men tyvärr avslogs flera av våra uppdrag.
Det är djupt beklagligt att Kvintetten sänker Lunds ambitioner i bostadspolitiken.
Axel Hallberg,
ledamot i byggnadsnämnden (MP)

BN PROTOKOLLBILAGA § 40.03

Reservation BN 2021-03-11 Ärende 4 Utbyggnadsplan 2030
Utbyggnadsplan ska bara sträcka sig till 2030 men har även skrivningar av vad som ska ske efter 2030
respektive 2040. Detta är, enligt uppgifter som framkom under föredragningen, inte en del av
utbyggnadsplanen utan uppgifter hämtade från ÖP 18. Det är olyckligt att detta kan tolkas som att
utbyggnadsplanen även avser vad som sker efter nämnda årtal.
Jag reserverar mig mot beslutet att i återremissen inte uppdra åt förvaltningen är förtydliga detta.
Börje Hed

FörNyaLund

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 41 Förslag till inriktning: Revidering av Lunds
kommuns översiktsplan
Dnr BN 2020/0027

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

bordlägga ärendet för att förankra ärendet i respektive parti
och för att få möjlighet till förhandlingar mellan partier

Sammanfattning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
2018-10-11.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att påbörja arbetet med att aktualitetsförklara eller revidera
översiktsplanen samt återkomma till kommunstyrelsen med
underlag för ett inriktningsbeslut.
Ändringar i plan- och bygglagen som trädde i kraft i april 2020
ställer nya krav på kommunernas översiktsplanering. Senast 24
månader efter ordinarie val ska kommunen i fullmäktige anta en
planeringsstrategi eller en ny översiktsplan.
Mot bakgrund av detta föreslås att byggnadsnämnden får i uppdrag
att omgående påbörja ett arbete med revidering av aktuell
översiktsplan med planerat antagande senast 24 månader efter valet
2022.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Christoffer Karlsson (L)
yrkar bordläggning för att förankra ärendet i respektive parti och för
att få möjlighet till förhandlingar mellan partier.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Underlag för beslut






Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Kommunstyrelsens beslut § 206 2019-09-04
KSAU beslut § 208 2019-08-26
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2019-08-13
Skrivelse från byggnadsnämndens ordförande 2019-06-12

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 42 Inriktningsbeslut för planprogrammet Östra
Nöbbelöv
Dnr BN 2021/0040

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

planprogrammet för Östra Nöbbelöv (Jaktlyckan 1 och del av
Jägaren 7 m.fl.) i Lund, Lunds kommun ska utgöra underlag för
fortsatt detaljplanearbete inom området

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

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S): Vi beklagar att inte Fredenstorpsområdets södra
del ingår i planprogrammet. Här förloras en god möjlighet att skapa
en sammanhängande bebyggelse på bägge sidor Kävlingevägen.
Axel Hallberg (MP) med instämmande av Ann Schlyter (V): Vi menar
att närheten till kapacitetsstark infrastruktur gör att
parkeringsnormen i området bör underskridas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden
upprättat planprogram för rubricerat område. Planprogrammet
anger förutsättningarna för förtätning och förädling inom området.
Ambitionen med planprogrammet är att förverkliga de strategier
som anges för området i ÖP 2018 och stärka samt utveckla stadslivet
i området. Programförslaget innehåller bland annat ca 700-750 nya
bostäder, förskola, mobilitetshus, ombyggnad av gator med fokus på
förbättringar för gång- och cykeltrafik samt utveckling av Nöbbelövs
centrumstråk. Planprogrammet har varit ute på samråd och inkomna
yttranden finns sammanställda och kommenterade i en
planprogramsamrådsredogörelse. Baserat på inkomna yttranden har
planprogrammet justerats och kompletteras. Stadsbyggnadskontoret
föreslår byggnadsnämnden att fatta beslut om att det justerade
planprogrammet ska utgöra underlag för fortsatt detaljplanearbete
inom området.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ann Schlyter (V), Axel
Hallberg (MP) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

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

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Planprogram för Östra Nöbbelöv (Jaktlyckan 1 och del av
Jägaren 7 m.fl.), inriktningsbeslut 2021-02-19
Samrådsredogörelse planprogram 2021-02-19

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 43 Planuppdrag för detaljplanen Vätet 1
Dnr BN 2021/0043

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att möjliggöra för skola (gymnasieskola
och utbildning för vuxna), kontor och forskning samt att utreda
möjligheten till centrumverksamhet i begränsad omfattning
inom del av Vätet 1 i Lund. Standardförfarande ska tillämpas.
Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas

Reservationer
(S) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Ann Schlyter (V): V anser inte att det behövs fler gymnasieskolor i
Lund

Sammanfattning
Wihlborgs inkom 2021-01-13 med en begäran om att upprätta en ny
detaljplan för del av fastigheten Vätet 1 för att tillåta fler
användningssätt inom den aktuella fastigheten och för den befintliga
bebyggelsen. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till att
del av befintlig bebyggelse inom Vätet 1 kan användas för skola
(gymnasieskola och vuxenutbildning). De användningssätt, kontor
och forskning, som medges i gällande detaljplan avses kvarstå.
Vidare föreslås möjligheten till centrumverksamhet i begränsad
omfattning utredas och prövas.
Förslag till ny detaljplan bedöms vara förenlig med gällande
översiktsplan (ÖP2018) och Länsstyrelsens granskningsyttrande.
Förslaget bedöms också följa intentionerna i ramprogrammet för
Ideon och Pålsjö företagsområde. I ramprogrammet är en av flera
strategier för områdets framtida utveckling att tillåta blandade
användningssätt.
Ett pågående planärende, PÄ 23/2019, finns för del av fastigheten
Vätet 1 m.fl. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en möjlig väg
framåt för utvecklingen av kvarteret Vätet, i enlighet med pågående
planärende är att i en första etapp ta fram en ny mindre detaljplan
för del av befintlig bebyggelse inom Vätet 1, PÄ 01/2021.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar med instämmande av Axel Hallberg
(MP) i första hand bordläggning för att förankra ärendet i respektive
parti.
I andra hand yrkar Björn Abelson (S) följande tillägg:
Undervisningslokaler kan godkännas för äldre elever, men de behov
som behövs för en gymnasieskola är svåra att tillgodose på ett bra
sätt i detta läge utan att begränsa framtida möjligheter till
förtätningar för forsknings och kontorslokaler.
Ordförande Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Björn Abelsons (S)
bordläggningsyrkande samt tilläggsyrkande.
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m.fl. bordläggningsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå yrkandet. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja
för bifall till Björn Abelsons (S) m. fl. bordläggningsyrkande och nej
för avslag på detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) röstar ja för bifall till Björn
Abelsons (S) m. fl. bordläggningsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD) och Dragan
Brankovic (SD) röstar nej för avslag på Björn Abelsons (S) m. fl.
bordläggningsyrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutat att avslå Björn Abelsons (S)
m. fl. bordläggningsyrkande.
Därefter ställer ordföranden först proposition på Dimitrios
Afentoulis (KD) bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet. Därefter ställer ordföranden Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Reviderad skiss 2021-01-20
Begäran om planändring 2021-01-13

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (51)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 44 Samråd för detaljplanen del av Sandby 6:45
Dnr BN 2021/0055

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för del av Sandby 6:45 i Södra Sandby för
samråd

Sammanfattning
Beijer byggmaterial AB har 2020-03-19 inkommit med begäran om
planbesked för del av fastigheten Sandby 6:45. Planens syfte är att
planlägga tidigare icke planlagd mark för ändamålet lager. Samt
tillföra del av fastigheten Sandby 6:36 till 6:45 för att inrymma plats
för dagvattenhantering. Detaljplanen hanteras med utökat
förfarande.
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
del av Sandby 6:45 i Södra Sandby för samråd.

Underlag för beslut




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-19
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
2021-02-19
Planbeskrivning 2021-02-19

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 45 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Stora Råby 37:3
Dnr BN 2021/0017

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela positivt förhandsbesked för uppförande av ett
enbostadshus inom Stora Råby 37:3
ta ut en avgift av 0 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingar
skickas ut

att
att
att

Sammanfattning
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus
samt garage har inlämnats avseende del av Stora Råby 37:3.
Berörd del av fastigheten är idag obebyggd men den har tidigare
utgjorts av en bostadsgård. Dessa byggnader har brunnit ned och nu
föreslås att platsen på nytt bebyggs med ett bostadshus samt
komplementbyggnader.
I ÖP 2018 ingår föreslagen tomt i ett större utbyggnadsområde med
planeringshorisont 2040.
Då fastigheten ligger utanför planlagt område har berörda grannar
beretts möjlighet att yttra sig. Inga erinringar har inlämnats.
Lantmäterimyndigheten och Miljöförvaltningen har yttrat sig.
Upplysningar har framförts, men några erinringar har ej inlämnats.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas.

Underlag för beslut









Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-12
Yttrande från miljöförvaltningen 2021-02-01
Yttrande från lantmäterimyndigheten 2021-01-29
Skriftlig redogörelse från sökanden 2020-09-08
Planritning 2020-09-08
Illustration av hustyp 2020-09-08
Bild på föreslagen avstyckning 2020-09-08
Ansökan 2020-09-08

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

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.
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

2021-03-11

§ 46 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus, Dalby 1:3
Dnr BN 2021/0045

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett
enbostadshus samt komplementbyggnad inom Dalby 1:3
ta ut en avgift av 16 784 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingar
skickas ut

att
att
att

Sammanfattning
En ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus
samt komplementbyggnad har inlämnats avseende Dalby 1:3.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och berörda grannar
har därför beretts tillfälle att yttra sig. Några erinringar har ej
inlämnats.
Miljöförvaltningen och lantmäterimyndigheten har lämnat
upplysningar i ärendet, men inte några erinringar.
Stadsbyggnadskontoret menar att föreslagen bebyggelse är förenlig
med ställningstaganden i ÖP 2018, FÖP Skrylle samt att riksintressen
i området ej påverkas negativt. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
positivt förhandsbesked lämnas.

Underlag för beslut







Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-15
Yttrande från Miljöförvaltningen 2021-01-12
Yttrande från Lantmäterimyndigheten 2020-12-18
Beskrivning 2020-10-30
Situationsplan 2020-10-30
Ansökan 2020-10-30

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

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.
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

2021-03-11

§ 47 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
växthus/orangeri, Flyinge 11:7
Dnr BN 2021/0046

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela positivt förhandsbesked för nybyggnad (tillbyggnad)
med ett växthus/orangeri inom Flyinge 11:7
ta ut en avgift av 17 920 kr för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingar
skickas ut

att
att
att

Sammanfattning
En ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad med ett
växthus/orangeri har inlämnats avseende Flyinge 11:7.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, men omfattas av
områdesbestämmelser. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra
sig. Några erinringar har ej inlämnats.
Fastigheten är bebyggd idag och marken nyttjas för
vinodlingsverksamhet (Flyinge Vineri). Tillbyggnaden med ett
växthus är en del i verksamhetens utveckling.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att positivt förhandsbesked lämnas.

Underlag för beslut




Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-12
Situationsplan 2020-11-03
Ansökan 2020-11-03

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

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.
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

2021-03-11

§ 48 Ansökan om bygglov för ändrad användning
från handel till föreningsverksamhet, Stinsen 2
Dnr BN 2021/0051

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att
tydliggöra förutsättningarna för att ge dispens utifrån
användning av trappklättrare för att tillgodose tillgängligheten
till lokalen med uppdrag att utreda möjligheten att nyttja den
externa trappan som entré för rörelsehindrade genom att den
vidgas.

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för ändrad användning från handel till
föreningsverksamhet i källarlokal på fastigheten Stinsen 2.
Föreningen som planeras är en teaterförening med verksamhet för
barn och ungdomar mellan 7 till 19 år.
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område där användningen är
bestämd till bostadsändamål samt i bottenvåningen handelsändamål.
Åtgärden att ändra användningen från handel till
föreningsverksamhet bedöms inte vara planenligt men bedöms
kunna prövas som ett lämpligt komplement.
Grannar har hörts. Ingen erinran har inkommit vid skrivelsens
skapande.
Ansökan uppfyller inte tillgänglighetskraven i Plan-och bygglagen
samt Boverkets byggregler.
Sökande samt representant för verksamheten har inkommit med en
motivering till varför avsteg ska godkännas. Stadsbyggnadskontorets
bedömning är att det inte finns några synnerliga skäl att godta
avsteg.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden
beslutar att avslå ansökan om bygglov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av ordförande Klas Svanberg
(M) yrkar återremiss till stadsbyggnadskontoret för att tydliggöra
förutsättningarna för att ge dispens utifrån användning av
trappklättrare för att tillgodose tillgängligheten till lokalen med
uppdrag att utreda möjligheten att nyttja den externa trappan som
entré för rörelsehindrade genom att den vidgas.

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

Underlag för beslut









Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-15
Verksamhetsbeskrivning 2021-02-09
Planritning 2021-02-08
Yttrande avseende tillgänglighet 2021-02-08
Yttrande avseende trapphiss 2021-02-08
Yttrande avseende skyddsrum 2021-02-08
Beskrivning, Yttrande från sökande 2021-02-08
Ansökan om bygglov 2020-10-14

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur det överklagas skickas ut tillsammans med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 49 Ansökan om bygglov för utvändig ändring av
flerbostadshus, Lokföraren 1
Dnr BN 2021/0057

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

bifalla ansökan om bygglov för utvändig ändring för solceller
för fastigheten Lokföraren 1,
ta ut en avgift på 3 820 kr för handläggningen av ärendet
motivera sitt beslut i enlighet med följande motivering
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingarna
skickas ut

Motivering
Anläggandet av solceller på taket flerbostadshuset ger en mycket
begränsad påverkan på både fastigheten och omgivningen och kan
inte anses medföra en större negativ påverkan på kulturhistoriska
bevarandevärden eller störning för omgivningen.

Jäv
Per Johnsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus för
solceller på fastigheten Lokföraren 1 i Lund.
Fastigheten ingår i kulturhistoriskt värdefull miljö i Lunds kommuns
bevaringsprogram.
Stadsantikvarien har yttrat sig emot förslaget.
Stadsbyggnadskontoret anser att åtgärden strider mot intentionen i
bevarandeprogrammet, samt bedöms förvanska byggnaden.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att byggnadsnämnden
beslutar avslå bygglov.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Yrkanden
Margita Malmros (S) med instämmande av Christoffer Karlsson (L),
ordförande Klas Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD), Axel
Hallberg (MP) och Ann Schlyter (V) yrkar följande:
att bifalla ansökan om bygglov för utvändig ändring för solceller för
fastigheten Lokföraren 1,
att ta ut en avgift på 3 820 kr för handläggningen av ärendet
att motivera sitt beslut i enlighet med följande motivering
att bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingarna
skickas ut
Motivering
Anläggandet av solceller på taket flerbostadshuset ger en mycket
begränsad påverkan på både fastigheten och omgivningen och kan
inte anses medföra en större negativ påverkan på kulturhistoriska
bevarandevärden eller störning för omgivningen.
Börje Hed (FNL) yrkar avslag i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

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 2021-02-16
Fasad- och situationsplan 2020-12-23
Fasadritning sydväst+sydost 2020-12-23
Takplansritning 2020-12-23
Detaljritning infästning 2020-12-23
Detaljritning solcell och takpanna 2020-12-23
Remissvar Yttrande från Stadsantikvarien 2020-11-24
Situationsplan 2020-08-24
Ansökan 2020-07-03

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur det överklagas skickas ut tillsammans med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 50 Byggsanktionsavgift och lovföreläggande
avseende plank
Dnr BN 2021/0033

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

påföra X och X
en byggsanktionsavgift på 6 426 kronor för att de inom
fastigheten X har uppfört ett plank i fastighetsgräns i väst
utan bygglov och startbesked
att förelägga X och X att ansöka om bygglov inom två månader
efter att de delgetts lovföreläggandet
att motivera sitt beslut enligt vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
att informera att byggsanktionsavgiften förefaller till betalning två
månader efter att de avgiftsskyldiga har delgetts beslutet och
att informera att byggnadsnämnden får besluta att på ägarnas
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva
frågan om lov om ägarna inte följer lovföreläggandet.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utrett en tillsynsanmälan om att det
inom den aktuella fastigheten har uppförts ett plank. I utredningen
har framkommit att fastighetens ägare har låtit uppföra ett plank
som är 11,7 meter långt. Byggnadsnämnden föreslås besluta att ta ut
en byggsanktionsavgift på 6 426 kr av ägarna för att planket uppförts
utan bygglov och startbesked.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är sannolikt att bygglov kan
beviljas i efterhand för ett plank om det justeras i vissa delar. Av den
anledningen föreslår kontoret att fastighetens ägare ska föreläggas
att ansöka om bygglov för planket inom två månader.

Underlag för beslut







Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-16
Skrivelse till fastighetsägarna 2021-01-21
Beräkning av byggsanktionsavgift 2021-01-21
Yttrande från en av fastighetsägarna 2020-10-02
Anteckningar och foton från platsbesök 2020-10-01
Anmälan om tillsyn 2017-07-03

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur det överklagas skickas ut tillsammans med beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 51 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2021-03-11
Dnr BN 2020/0424

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 senast beslutat om en sådan
vidaredelegation den 1 februari 2021 (BN 2021/0024).
Delegationsbeslut ska anmälas till byggnadsnämnden, om inte
beslutstypen undantagits i delegationsordningen med en *.
Till byggnadsnämndens sammanträde den 2021-03-11 anmäls att
tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret och arbetsutskottet
har fattat följande delegationsbeslut.
1. Delegationsbeslut inom bygglovsavdelningen under perioden
2021-02-01 – 2021-02-19 enligt bifogad förteckning.
2. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till
Länsstyrelsen Skåne för prövning.
2021-02-17 Överklagande av delegationsbeslut att avvisa ansökan
om bygglov för fastigheten Neptunus 7 (L 2020-2083)
2021-02-12 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov
för fasadändring på fastigheten Källan 2 (L 2020-1891)
2021-02-16 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja bygglov på
fastigheten Billegården 25 (L 2020-0902)
Övriga delegationsbeslut.
2021-02-01 Stadsbyggnadsdirektörens beslut att delegera
beslutanderätt vidare till tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret (BN 2021/0024). Revidering av tidigare beslutad
vidaredelegation 2020-08-21.
4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-02-18.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11

§ 52 Meddelanden till byggnadsnämnden 2021-03-11
Dnr BN 2020/0425

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Protokollsanteckningar
Byggnadsnämndens månadsrapport februari 2021 har skickats ut till
byggnadsnämnden 2021-03-11, BN 2021/0083.

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanträde 2021-0120 § 16 Förslag till parkeringsstrategi, remissyttrande. Tekniska
nämnden beslutade att där det är möjligt och lämpligt bör antalet
cykelparkeringar där det tillåtet att parkera säkert i mer än 24
timmar öka, att det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt
elfordon i parkeringshus och på övrig tomtmark (som
pendlarparkeringar), samt att i övrigt till byggnadsnämnden yttra
sig i enlighet med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
(BN 2020/0373)
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-0203 § § 44 Yttrande över parkeringsstrategi för Lunds kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att avge remissvar till
byggnadsnämnden om parkeringsstrategi för Lunds kommun i
enlighet med kommunkontorets föredragning och med följande
tillägg: Det ska finnas goda möjligheter att ladda sitt elfordon i p-hus
och på övrig tomtmark så som pendlarparkeringar.
Kommunstyrelsen vill se fler parkeringar för personer med
funktionsnedsättning i centrum för att öka tillgängligheten för fler.
Laddstolpar behöver finnas vid parkeringar för personer med
funktionsnedsättning för att möjliggöra användningen av el och
hybridfordon. Där det är möjligt och lämpligt bör antalet
cykelparkeringar där det tillåtet att parkera säkert i mer än 24
timmar öka. (BN 2020/0373)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
3. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-0203 § 36 Förlängning av koldioxidavgift och klimatfond.
Kommunstyrelsen beslutade att systemet med koldioxidavgift och
klimatfond förlängs tills den årliga inbetalningen av avgifter
understiger 100 000 kr, att anta Regler för klimatfond 2020-11-17,
att koldioxidavgiften för resor från och med 2021-01-01 utformas
enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen med undantag för resa med egen bil
i tjänst som införs från och med 2021-07-01, att ge
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att årligen se
över och vid behov föreslår förändringar av koldioxidavgiften till
kommunstyrelsen. (BN 2021/0058)
4. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 202101-27 § 18 Utvärdering Lundaförslaget. Kommunfullmäktige
beslutade att godkänna utvärderingen av Lundaförslaget, att
godkänna regelverket för Lundaförslaget samt att permanenta
Lundaförslaget som en kanal för Lunds kommuninvånare att vara
med att påverka utvecklingen av Lund. (BN 2021/0059)
5. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-0203 § 36 Förlängning av koldioxidavgift och klimatfond.
Kommunstyrelsen beslutade att systemet med koldioxidavgift och
klimatfond förlängs tills den årliga inbetalningen av avgifter
understiger 100 000 kr, att anta Regler för klimatfond 2020-11-17,
att koldioxidavgiften för resor från och med 2021-01-01 utformas
enligt tabell 1 i tjänsteskrivelsen med undantag för resa med egen bil
i tjänst som införs från och med 2021-07-01, att ge
kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott i uppdrag att årligen se
över och vid behov föreslår förändringar av koldioxidavgiften till
kommunstyrelsen. (BN 2021/0062)
6. Skrivelse från AFSL angående bevaringsprogram och antikvarisk
kompetens i Lunds kommun. (BN 2021/0042)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-03-11
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
7. Länsstyrelsen Skånes beslut den 16 februari gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 19
januari 2021 om bygglov för plank på fastigheten Vallkärratorn
19:59. Länsstyrelsen Skåne beslutade att avslå överklagandet.
(L 2020-2488)
8. Mark- och miljödomstolens beslut den 12 februari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 augusti 2020 att
anta detaljplan för del av Dalby 63:1. Domstolen beslutade att avslå
överklagandet. (PÄ 10/2019)
9. Mark- och miljödomstolens beslut den 1 februari 2021 gällande
överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 att
anta detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Domstolen
beslutade att avvisa överklagandena från några parter. MMD
fortsätter handläggningen i målet avseende övriga klaganden.
(PÄ 03/2018)
10. Mark- och miljödomstolens beslut den 16 februari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 augusti 2020 att
anta detaljplan för del av Sandby 50:2. Domstolen beslutade att
upphäva nämndens beslut. (PÄ 33/2017a)
11. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 18 februari 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 22 augusti
2019 att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus,
komplementbyggnad och väderskydd samt etablering av
sportfiskeanläggning samt besöksparkering på fastigheten Önneslöv
1:14. Mark- och mijööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.
(L 2019-0844)
12. Mark- och miljödomstolens beslut den 19 februari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 9 juli
2020 att bevilja bygglov för upplag på fastigheten Sularpsängen 2:3.
Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och
återförvisar målet till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
(L 2020-0104)
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13. Länsstyrelsen Skånes beslut den 22 februari 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 10 december 2020
att avslå rivningslov i efterhand för rivning av enbostadshus och
komplementbyggnad på fastigheten Hällestad 26:1. Länsstyrelsen
Skåne avslår överklagandet. (L 2018-1200)
14. Mark- och miljödomstolens beslut den 23 februari 2021 gällande
överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2020 att
anta detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen. Domstolen
beslutade att avslå överklagandena gällande syn och överklagandena
i övrigt. (PÄ 03/2018)
Detaljplaner
Underrättelse/samråd
15. Detaljplan för del av Lilla Råby 18:38.
PÄ 24/2018
Tillgänglig för samråd den 18 januari – 8 februari 2021 i Kristallen,
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
16. Detaljplan för Virket 6 och del av Virket 1.
PÄ 16/2018a
Tillgänglig för samråd den 20 januari – 17 mars 2021 i Kristallen,
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
17. Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 (Science Center).
PÄ 21/2019a
Tillgänglig för samråd den 5 februari – 6 april 2021 i Kristallen,
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och Bibliotek Linero samt på
www.lund.se/planerpagang
Underrättelse/granskning
18. Detaljplan för del av Mårtens fälad 1:15 m.m. (Solhällan)
PÄ 11/2017
Tillgänglig för granskning den 8 februari – 22 februari 2021 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Linero bibliotek
samt
www.lund.se/planerpagang
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