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Byggnadsnämnden
Tid och plats

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-21 klockan 17.00–20.13, Diamanten, plan 1, Kristallen,
Brotorget 1
Klas Svanberg (M), ordförande
Börje Hed (FNL), vice ordf
Björn Abelson (S), 2:e v ordf
Christoffer Karlsson (L), deltar på distans
Per Johnsson (C), deltar på distans
Dimitrios Afentoulis (KD), deltar på distans
Daniel Fatemi (S), deltar på distans
Margita Malmros (S), deltar på distans
Ulf Nymark (MP), deltar på distans
Ann Schlyter (V), deltar på distans
Dragan Brankovic (SD), deltar på distans, närvarande kl. 17:4720:13, § 138–148
Ann Tångmark (FNL), deltar på distans, tjänstgör för Dragan
Brankovic (SD) § 134–137
Axel Nordberg (L), deltar på distans, närvarande kl. 17:00-19:12,
§ 134–142
Fredrik Folkesson (L), deltar på distans, närvarande kl. 17:4220:13, § 138–148
Sofia Kristensson (M), 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
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Ian Cortes Guzman, t.f. bygglovschef
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Cecilia Hansson, översiktsplanechef, deltar på distans
Daniel Hansson, planarkitekt, deltar på distans
Malin Sjögren, stadsarkitekt, deltar på distans
Maria Milton, biträdande planchef, deltar på distans
Ole Kasimir, planchef, deltar på distans
Petra Kling Gutenwik, kommunikatör, deltar på distans
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Sofia Friman Olin, jurist, deltar på distans
Tony Lönnquist, controller, deltar på distans
Ann Jankelius, trafikplaneringschef, deltar på distans
Justerare

Per Johnsson (C) med Daniel Fatemi (S) som ersättare

Paragrafer

§ 134–148

Tid och plats för justering

Digital justering den 28 september 2021, kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Klas Svanberg (M)

Justerare

Per Johnsson (C)

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

§ 134–148

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2021-10-22
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§ 134 Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Per Johnsson (C) med Daniel Fatemi (S) som
ersättare.
Justering av protokollet sker digitalt den 28 september 2021 kl.
10.00.

Justerare

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136 Byggnadsnämndens ordförande informerar
Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Klas Svanberg (M) informerar om
aktuella händelser samt hälsar Ulf Nymark (MP) välkommen till
byggnadsnämnden. Vidare, tackar ordföranden Daniel Fatemi (S) för
tiden som ledamot i byggnadsnämnden och önskar honom lycka till.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137 Byggnadsnämnden delårsrapport 31 augusti
2021
Dnr BN 2020/0465

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport per augusti 2021

Sammanfattning
Arbetet med en ny reviderad översiktsplan har inletts.
Byggnadsnämnden godkände i april 2021 stadsbyggnadskontorets
förslag till direktiv för arbetet med ett antal tilläggsyrkanden och att
översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare beslut.
Fortsatt arbete pågår med FÖP Källby och FÖP Veberöd. Samråd har
genomförts där de digitala samrådsverktygen har utvecklats. I FÖP
Källby har en struktur- och volymstudie genomförts.
Stadsbyggnadskontoret deltar i kommunens arbete med Program
stambanan för att bygga kunskapsunderlag för en framgångsrik
samverkan och förhandling med Trafikverket.
Byggnadsnämnden har fattat beslut om programsamråd för Södra
Sandby centrum och för Råängen på Brunnshög.
Som en del i att lyfta fram stadsutvecklingsfrågorna har
Facebookkontot Stadsutveckling Lund kommit igång. Kontot är ett
kommunövergripande samarbete där vi delar nyheter, goda exempel
och berättelser om stadsutvecklingen i Lunds kommun.
Målstyrning
Nämndens utvecklingsmål är långsiktiga till sin karaktär och svåra
att bedöma i en delårsrapport. Allt arbete som pågår riktas mot
målen och bedömningen är att de delvis kommer klaras under året.
Ekonomisk ställning
Nämnden prognosticerar ett underskott med 1,6 miljoner kronor.
Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen är planintäkterna.
Minskat antal nya ärenden och uppdrag jämfört med tidigare år
påverkar planintäkterna negativt. En fortsatt hög ärendeinströmning
på bygglovssidan och hög frånvaro samt glapp i tillsättning mellan
vakanta tjänster har också bidragit till en negativ avvikelse mot
budget.

Justerare
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Väsentliga personalförhållanden
Stadsbyggnadskontoret arbetar med att förbättra
bygglovsavdelningens situation då avdelningen har en hög
arbetsbelastning på grund av fortsatt stort inflöde av
bygglovsansökningar. Insatser görs med organisation och arbetssätt
på både kort och lång sikt, där nyrekryteringar och förändrat
arbetssätt är exempel.

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.

Underlag för beslut
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09
Byggnadsnämndens delårsrapport per augusti 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138 Namnärende: Platsnamn för adressättning av
lekplatser
Dnr BN 2021/0259

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

parken namnges till Hagalundsparken
vägen namnges till Blomsterstigen
platserna namnges till Docentplatsen, Gärdeshagen och
Musslan

Sammanfattning
Av de 160 kommunala lekplatserna i Lunds kommun återstår nu sex
som saknar adress. En ligger i Stångby, två i Lund och tre i Dalby.
Dessa behöver nya adressområdesnamn eftersom anslutande gator
saknar lediga adressnummer och det finns heller inget parknamn
som kan användas för adressättning.
I Dalby finns ett grönområde intill Hagalundskolan som boende i
Dalby sen länge kallat Hagalundsparken, vi föreslår att namnet
beslutas. På Påskagänget tänker vi att gång- och cykelvägen från
Luktviolgränden förbi Påskagängets skola fram till Malvavägen får
namnet Blomsterstigen.
I Stångby ligger en liten lekplats vid Pärlemorvägen, platsen kan få
namnet Musslan som anknytning till gatunamnet.
I Lund finns i Stadskärnan en lekplats inne i kvarteret Gärdet, vi
förslår namnet Gärdeshagen på platsen. Omgiven av Docentgatan i
Professorsstaden finns en plats där vi tycker ett bra positionerande
namn vore Docentplatsen.
Namnet var uppe i byggnadsnämnden 2019-11-21 där ett
alternativ, Emeritusplatsen, förslogs för utredning huruvida det var
ett bättre namn. Detta diskuterades i Referensgruppen för
namnärenden som ventilerade farhågor om uttalet av emeritus och
därmed namnet Emeritusplatsen.

Underlag för beslut
•
•

Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-02
BN protokollsutdrag 2019-11-21 § 217

Utdragsbestyrkande

9 (34)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-21

§ 139 Lundaförslag- Guidad arkitekturvandring i Lund
Dnr BN 2021/0228

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

överlämna stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som svar
på Lundaförslaget- Guidad arkitekturvandring i Lund

Reservationer
(V) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig reservation, se BN
protokollsbilaga § 139.01.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har erhållit en remiss från kommunkontoret
avseende Lundaförslag- guidad arkitekturvandring i Lund.
Förslaget har lämnats in av en arkitekturstudent som ser ett behov
av att arrangera arkitekturvandringar i Lund med syfte att lyfta fram
olika byggnader i staden som bär på en intressant berättelse om
Lunds arkitektur.
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på inspel som på olika vis lyfter
fram arkitektur som värdeskapande gestaltningselement i staden.
Frågan om arrangemang av guidad vandring som riktas till
allmänheten torde dock bäst genomföras av tex Visit Lund eller av
kultur-och fritidsförvaltningens organisation där många andra
utåtriktade aktiviteter hanteras. Stadsbyggnadskontoret kan bistå
som stöd inom arkitektur och kulturhistoriska byggnader om
Lundaförslaget genomförs.

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

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

Justerare
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Underlag för beslut
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-16
Lundaförslaget- Guidad arkitekturvandring i Lund,
2021-04-14 (KS 2021/0573)

Beslutet skickas till
Svante Hallgren
För kännedom:
Medborgarcenter
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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BN Protokollsbilaga § 139.01

Reservation (V) Lundaförslag – Guidad arkitekturvandring i Lund

Vänsterpartiet vill:
Att BN inför nästa budgetomgång äskar medel för att kunna bedriva en utåtriktad
verksamhet medguidade arkitekturvandringar som innehåller besök vid såväl äldre
arkitektur som vid platser där förändringar planeras.
Att BN verkar för inrättandet av en Stadsmiljöskola som efter modell av Naturskolan
erbjuder undervisning och guidade turer om stadens byggda miljö.

Byggnadsnämnden
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§ 140 Remiss: "Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Lund"
Dnr BN 2021/0241

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande

Sammanfattning
VA SYD har föreslagit en justering av verksamhetsområde för den
allmänna vatten och avloppsanläggningen i Lund. Förslaget berör sju
fastigheter i södra Håstad och innebär att dessa ska tas ur befintligt
verksamhetsområde för dagvatten.
Ägarnämnd Lund har godkänt förslaget och överlämnat det till
kommunfullmäktige i Lunds kommun för beslut.
Stadsbyggnadskontoret har utrett ärendet och har inget att erinra
mot att föreslagen förändring genomförs.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01
Missiv
Protokoll från Ägarnämnd Lund 2021-06-03
Utdrag ur protokoll ÄN Lund 2021-06-03, dnr 21–00734
Ärende ägarnämnd Justering av verksamhetsområde 2021
Bilaga 1 Verksamhetsområde Håstad

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Ägarnämnd Lund, VA SYD

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141 Remiss: "Motion från Björn Abelson (S) och
Lena Fällström (S) Samverka för att skapa hållbarare
transporter till Ideon och Norra
universitetsområdet"
Dnr BN 2021/0217

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med det som framförts i
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i en motion att Lunds kommun ska ta
fram ett förslag på en strategi för hållbara transporter och
transportsystem för Ideonområdet och Norra universitetsområdet.
Framtagandet föreslås göras i nära samverkan med företag och
institutioner. Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har
gemensamt tagit fram förslag till yttrande.
Kommunen har sedan många år ett nära samarbete med företag och
institutioner i området för att gemensamt arbeta för ett mer hållbart
resande. Områdets två ramprogram beskriver redan vikten av ett
framtida hållbart resande, dock krävs tydligare strategier för att nå
de nu uppställda målen. Trots att mycket arbete och dialog har
genomförts inom området så är trafiksituationen i och omkring
området ansträngd, och i takt med att exploateringen tenderar att bli
högre än ramprogrammens intentioner finns det en risk att
problemen förvärras. En samlad strategi för hållbart resande bör
därför tas fram i nära samarbete med aktörer i området. Strategin
ska vara så konstruerad att den är nyttig för miljön, den ger kraft åt
näringslivet, och samtidigt bygger vidare på den attraktiva staden.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen är därför positiva
till motionen.

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP),
ordförande Klas Svanberg (M) och Börje Hed (FNL) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) yrkar
följande tillägg: att tillstyrka motionen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Björn
Abelsons (S) m.fl. bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla yrkandet. Därefter ställer ordföranden
proposition på Björn Abelsons (S) m. fl. tilläggsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.

Underlag för beslut
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-06
Motion (S) - Samverka för att skapa hållbarare transporter till
Ideon och Norra universitetsområdet 2021-05-31

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 142 Inriktningsbeslut för detaljplanen
Häradshövdingen 2 m.fl.
Dnr BN 2021/0185

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

att

att

att

att

Justerare

planarbetet fortsätter, men med ett omtag vad gäller
utformning, disposition och volymhantering, med en
byggnadshöjd lägre än Klosterkyrkans torn i förlängningen av
Klostergatan, samt i kvarterens södra del utreda en
volymhantering mer anpassad till befintlig omgivning än vad
förslagen redovisar
i fortsatt arbete verka för en multianläggning med god
driftsekonomi som är förberedd för såväl kulturevenemang
som konferenser och mässor, med en sal som rymmer i
storleksordningen 2 000 fysiska deltagare och kan hysa flera
parallella evenemang med både fysisk och digital närvaro för
väsentligt många fler digitala deltagare. I övrigt hänvisar vi till i
beslutet bifogad förklaring
anläggningen utförs med en hög ambition avseende hållbarhet
och klimatperspektiv samt med ett innehåll som berikar och
ger mervärden till staden. Delar av anläggningen ska fungera
som ett offentligt rum och mötesplats för lundabor. Möjligheten
att bevara äldre delar av den gamla tingsrätten ska beaktas
inom ramen för planarbetet
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i dialog med
kommunstyrelsen samt byggaktören och deras arkitekt
vidareutveckla kvarterets utformning och innehåll, så att
gestaltningen bidrar till att skapa en attraktiv mötesplats som
kan hävda sig i ett nationellt sammanhang
ge stadsbyggnadskontoret, i samverkan med kommunstyrelsen,
mark- och exploateringsenheten och andra berörda såsom Visit
Lund, i uppdrag att uppdatera bland annat de ekonomiska
förutsättningar som anges i Genomförandeplanen från 2015 ur
investerings- och driftsynpunkt, samt att arbeta vidare med
målen för anläggningen samt dess innehåll och rapportera
detta till KS
i detaljplanen ge förutsättningar för hela det planerade
parkeringsbehovet

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
(KD), (MP), (V), (FNL), (M), (S), (L) och (C) reserverar sig mot
beslutet. (KD), (MP), (FNL), (M), (S), (L) och (C) inger skriftliga
reservationer, se BN protokollsbilagor § 142.01–04.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): F! Ser fortfarande kritiskt på ett
kongresscentrum vid Klosterkyrkan. Vi förespråkar att hellre skapa
en kulturell mötesplats. T.ex. en ny Stadsteater för scenkonst, teater
och utbildning inom området.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade 2020-10-15 att det tidigare beslutade
programskedet för detaljplanen ska ersättas med ett parallellt
arkitektuppdrag där lundaborna ska höras innan fortsatt inriktning
för detaljplanearbetet förankras i byggnadsnämnden, Beslutet
innehöll också justeringar och kompletteringar till de förutsättningar
som Ramprogram för Lund C sedan tidigare pekat ut för området.
Under våren 2021 har ett parallellt arkitektuppdrag med tre team
tagit fram gestaltningsförslag för ett mötesforum i kvarteret.
Förslagen har ställts ut och en webenkät har funnits tillgänglig för
allmänheten. En bedömningsgrupp har, med underlag från ett flertal
referensgrupper och en sammanställning av webenkäten, tagit fram
en rekommendation för fortsatt arbete. Förslaget är att basera
fortsatt arbete på gestaltningsförslaget ”Hybrid”. Fortsatt arbete bör
baseras på förslagets disposition och volymhantering i kvarterets
norra del, medan en bearbetning föreslås i kvarterets södra del.
Vidare föreslås att hanterandet av bevarande av tingsrättsbyggnaden
baseras på den lösning som visas i förslaget.
Utifrån både bedömningsgruppens medskick och synpunkter från
allmänheten föreslås att gestaltningen av hela kvarteret ska
vidareutvecklas för att stärka den lundensiska arkitekturtraditionen.
För att säkerställa att kongressanläggningen ger det bästa tillskottet
till Lunds utbud av konferensanläggningar föreslås ett
samverkansprojekt mellan stadsbyggnadskontoret och övriga
berörda förvaltningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av ordförande Klas Svanberg
(M), Christoffer Karlsson (L) och Per Johnsson (C) yrkar följande:
att planarbetet fortsätter, men med ett omtag vad gäller utformning,
disposition och volymhantering, med en byggnadshöjd lägre än
Klosterkyrkans torn i förlängningen av Klostergatan, samt i
kvarterens södra del utreda en volymhantering mer anpassad till
befintlig omgivning än vad förslagen redovisar.
att i fortsatt arbete verka för en multianläggning med god
driftsekonomi som är förberedd för såväl kulturevenemang som
konferenser och mässor, med en sal som rymmer i
storleksordningen 2 000 fysiska deltagare och kan hysa flera
parallella evenemang med både fysisk och digital närvaro för
väsentligt många fler digitala deltagare. I övrigt hänvisar vi till i
beslutet bifogad förklaring.
att anläggningen utförs med en hög ambition avseende hållbarhet
och klimatperspektiv samt med ett innehåll som berikar och ger
mervärden till staden. Delar av anläggningen ska fungera som ett
offentligt rum och mötesplats för lundabor. Möjligheten att bevara
äldre delar av den gamla tingsrätten ska beaktas inom ramen för
planarbetet.
att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i dialog med
kommunstyrelsen samt byggaktören och deras arkitekt
vidareutveckla kvarterets utformning och innehåll, så att
gestaltningen bidrar till att skapa en attraktiv mötesplats som kan
hävda sig i ett nationellt sammanhang.
att ge stadsbyggnadskontoret, i samverkan med kommunstyrelsen,
mark- och exploateringsenheten och andra berörda såsom Visit
Lund, i uppdrag att uppdatera bland annat de ekonomiska
förutsättningar som anges i Genomförandeplanen från 2015 ur
investerings- och driftsynpunkt, samt att arbeta vidare med målen
för anläggningen samt dess innehåll och rapportera detta till KS.
att i detaljplanen ge förutsättningar för hela det planerade
parkeringsbehovet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (34)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-21
Ulf Nymark (MP) yrkar:
att fortsatt planarbete utgår från förslaget ”Hybrid” men med en
maximal byggnadshöjd på 4-6 våningar i hela planområdet och en
byggnadshöjd lägre än Klosterkyrkans torn i förlängningen av
Klostergatan
att fortsatt planarbete utgår från att bevara hela den gamla
tingsrättsbyggnaden, samt att omgivande nya byggnader ska
framhäva den gamla tingsrätten
att reducerad parkeringsnorm ska tillämpas och att antalet
parkeringsplatser i området inte ska ökas i förhållande till de i dag
befintliga platserna i området
att grönytan söder om gamla tingsrätten inte ska bebyggas utan
bevaras som offentligt rum och att byggnader i anslutning till
grönytan ges en byggnadshöjd lägre än Klosterkyrkans torn
att stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i dialog med byggaktören
och dennes arkitekt vidareutveckla kvarterets utformning så att
gestaltningen bidrar till att stärka den lundensiska
arkitekturtraditionen och bidrar till att skapa en attraktiv
mötesplats som kan hävda sig i ett internationellt sammanhang
att anläggningen utförs med en hög ambition avseende hållbarhet ur
ett livscykel- och klimatperspektiv samt med ett innehåll som
berikar och ger mervärden till staden. Delar av anläggningen ska
fungera som ett offentligt rum och mötesplats för Lundabor
att ge stadsbyggnadskontoret i samverkan med övriga berörda
förvaltningar, i uppdrag att utreda och verka för den utformning som
bäst bidrar till att bredda utbudet av kongressanläggningar i Lund,
utformningen ska utredas och presenteras tillsammans med dess
ekonomiska konsekvenser
Ann Schlyter (V) yrkar
att ärendet återremitteras med uppdraget att avskriva detsamma
att ett nytt inriktningsbeslut utarbetas som innebär
- att en behovsanalys görs om en eventuell kongressanläggning av
måttlig storlek
- att tingsrättsbyggnadens gamla del bevaras i sin helhet
- att torget och parken i områdets södra del bevaras

Justerare
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- att bebyggelsen anpassas till Klosterkyrkans höjdskala och placeras
med respektavstånd från kyrkan
- att reducerad parkeringsnorm tillämpas och antalet
parkeringsplatser inte utökas i antal
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar avslag till inriktningsbeslutet för
detaljplanen Häradshövdingen 2 m.fl. och därmed ett nej till
kongressanläggningen.
Börje Hed (FNL) yrkar:
att ärendet återremitteras med uppdraget att avskriva detsamma
att ett nytt inriktningsbeslut fattas som innebär platsen inte används
som kongresscentrum
att tingsrättsbyggnadens gamla del bevaras i sin helhet
att parken i områdets södra del bevaras
att bebyggelsen anpassas till Klosterkyrkans höjdskala och placeras
med respektavstånd från kyrkan
Börje Hed (FNL) yrkar även avslag på Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att det först tas ställning
till om ärendet ska återremitteras eller inte och ställer därmed Ann
Schlyters (V) m.fl. återremissyrkande mot avslag. Ordföranden finner
att byggnadsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
avslag på Ann Schlyters (V) m.fl. återremissyrkande och nej för bifall
till detsamma. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S), Daniel Fatemi (S) och Ulf Nymark (MP) röstar ja för
avslag på Ann Schlyters (V) m. fl. återremissyrkande.
Börje Hed (FNL) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till
detsamma.
Dimitrios Afentoulis (KD) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 som avstår beslutat att avslå
återremissyrkandet.
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Därefter tar byggnadsnämnden ställning till om planarbetet ska
fortsätta i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande eller om det
ska avslås i enlighet med Dimitrios Afentoulis (KD) yrkande.
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla fortsatt planarbete i enlighet
med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till att fortsätta planarbetet i
enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande och nej för avslag på
detsamma i enlighet med Dimitrios Afentoulis (KD) yrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S), Daniel Fatemi (S) och Ulf Nymark (MP) röstar ja för
bifall till att fortsätta planarbetet.
Börje Hed (FNL), Dimitrios Afentoulis (KD) och Ann Schlyter (V)
röstar nej till avslag på detsamma.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat att fortsätta planarbetet.
Därefter tar byggnadsnämnden ställning till vilken inriktning det
fortsatta planarbetet ska omfatta. Ordföranden konstaterar att det
finns två förslag till beslut: Ulf Nymarks (MP) yrkande och Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande och föreslår att dessa ställs mot varandra.
Ordföranden finner att byggnadsnämnden inte är enig gällande
beslutsgången. Börje Hed (FNL) föreslår att Ulf Nymarks (MP)
yrkande delas upp. Ordföranden ställer därför först proposition på
huruvida Ulf Nymarks (MP) yrkande ska behandlas i sin helhet eller
delas upp och finner att byggnadsnämnden beslutar att behandla Ulf
Nymarks (MP) yrkande i sin helhet.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till att behandla Ulf Nymarks (MP)
yrkande i sin helhet och nej för bifall till att dela upp Ulf Nymarks
(MP) yrkande. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar ja för bifall till att behandla
Ulf Nymarks (MP) yrkande i sin helhet.
Börje Hed (FNL), Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för
bifall till att dela upp Ulf Nymarks (MP) yrkande.
Dimitrios Afentoulis (KD) avstår.
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Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 3 nej-röster och 1 som avstår beslutat att
behandla Ulf Nymarks (MP) yrkande i sin helhet.
Därefter ställer ordföranden Ulf Nymarks (MP) yrkande mot Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande. Omröstning begärs.
Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för
bifall till Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande och nej för bifall till Ulf
Nymarks (MP) yrkande. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Klas Svanberg (M), Christoffer Karlsson (L), Per
Johnsson (C), Dragan Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita
Malmros (S) och Daniel Fatemi (S) röstar ja för bifall till Björn
Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ulf Nymark (MP) och Ann Schlyter (V) röstar nej för bifall till Ulf
Nymarks (MP) yrkande.
Börje Hed (FNL) och Dimitrios Afentoulis (KD) avstår.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 2 nej-röster och 2 som avstår beslutat att bifalla
Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.

Underlag för beslut
•
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-04
Bedömningsgruppens utlåtande 2021-05-31
Ordförandebeslut 2021-05-21

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
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BN Protokollsbilaga § 142.01

Reservation (KD) Inriktningsbeslut för detaljplanen Häradshövdingen 2 m.fl.

Kristdemokraterna (KD) i Lunds Kommun vill göra sitt bästa för att stadens identitet
skall bibehållas. Den historiska staden Lund med mycket medeltida stadsplanering skall
leva kvar. Vi säger nej till inriktningsbeslutet för detaljplanen Häradshövdingen 2 m.fl.
Därmed ett nej till Kongressanläggningen på platsen - Häradshövdingen.
Dimitrios Afentoulis
Ledamot i Lunds Kommuns Byggnadsnämnd för Kristdemokraterna ( KD )

BN PROTOKOLLSBILAGA § 142.02

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2021-09-21

Ärende 9:
Inriktningsbeslut för detaljplanen Häradshövdingen 2 m.fl

Vi vill bevara hela den gamla tingsrättsbyggnaden –
och vi vill inte ha en mastodontanläggning!
Majoriteten i Byggnadsnämnden, S, M, L, C och SD, har fattat ett beslut
om inriktning på detaljplanearbetet som innebär att en storskalig
kongressanläggning för 2000 kongressdeltagare ska byggas. Det är en
anläggning som är 25 procent större än kongressdelen i Malmö Live. Med
andra ord planeras nu för en mastodontanläggning.
För att kunna ta emot så många deltagare fordras till yta och höjd stora
byggnadsvolymer. Därför har majoriteten också lämnat öppet för att riva den gamla
tingsrätten. I inriktningsbeslutet ingår också att parken söder om gamla tingsrätten
ska bebyggas för att ge plats till kontor och bostäder.
Storskalig är också utbyggnaden på bilparkeringar. Inte mindre än 450 nya p-platser
vill de fem partierna ha i planområdet.
Rivning av den gamla tingsrätten
Sammanfattningsvis har de fem partierna sålunda beställt en detaljplan med
byggnader som i höjd och omfång kommer att både bildligt och bokstavligt talat
överskugga de omgivande byggnaderna och dominera stadsbilden. Den gamla
tingsrätten, en kulturhistoriskt värdefull byggnad, kommer att rivas i sin helhet eller
vanställas genom partiell rivning. Ett genomarbetat och välbesökt park- och
grönområde söder om gamla tingsrätten kommer att försvinna.
Området och dess omgivningar kommer att präglas av buller, utsläpp trängsel och
trafikolycksrisker på grund av den kraftigt ökade biltrafik som lockas till den stora
parkeringsanläggningen.
Vi reserverar oss
Miljöpartiet reserverar sig mot Byggnadsnämndens beslut till förmån för vårt eget
yrkande med inriktning som i sammanfattningsvis innebär:
•
•
•
•

att hela den gamla tingsrätten ska bevaras
att antalet parkeringsplatser i området inte ska utökas
att parken söder om den gamla tingsrätten ska bevaras
att byggnadshöjden blir maximalt 4–6 våningar i hela planområdet och en
byggnadshöjd lägre än Klosterkyrkans torn i förlängningen av Klostergatan
Lund 2021- 09-27

Ulf Nymark (MP)
ledamot

Christina Sjöström (MP)
ersättare

BN PROTOKOLLSBILAGA § 142.03

Reservation. BN 2021-09-21. Ärende 9 ”Häradshövdingen”
Skanskas arkitekter har tagit fram ett förslag till mötesanläggning som följer de instruktioner som
lämnats av Skanska. Resultatet kan inte anses annat än förfärligt. Detta är dock inte arkitekternas fel
utan beror på att det är svårt att göra något bättre om det ska tryckas in 30 000 kvm byggyta på det
aktuella området.
Den enorma byggytan är en konsekvens av att det ska finnas en mötesanläggning på 9 200 kvm som
är olönsam. Det krävs helt enkelt andra ytor för hotell, kontor och bostäder som är lönsamma för att
kompensera för den olönsamma mötesanläggningen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår i sitt förslag till beslut att ”gestaltningen av hela kvarteret ska
vidareutvecklas för att stärka den lundensiska arkitekturtraditionen”. Detta är en omöjlighet och
närmast en förolämpning mot de arkitekter och stadsbyggare som under århundraden skapat den
lundensiska arkitekturtraditionen. Nu blev inte stadsbyggnadskontorets förslag byggnadsnämndens
beslut. I stället enades S, M, L och C om ett förslag som beskrivs som ”realistiskt men visionärt”.
Genom att dessa partier har majoritet i nämnden blev detta också nämndens beslut.
Hur realistiskt är detta? Genom att dubbla kapaciteten för mötesanläggningen och minska byggytan
blir det betydligt mindre kvar till de lönsamma delarna hotell, kontor och bostäder. Ett redan
olönsamt projekt blir alltså ännu mer olönsamt. I vart fall S och L vidhöll i diskussionerna att
kommunen inte ska bidra finansiellt till detta projekt. Hur denna ekvation ska gå ihop var det ingen
som förklarade.
Hur visionärt är detta? Politikerna i majoritetspartierna tror sig har funnit att det behövs en
anläggning ”som ger väldigt mycket flexibilitet” och att en sådan ”inte finns i Lund eller dess närhet”.
Varför andra mötesanläggningar i Malmö, Helsingborg och Köpenhamn saknar denna flexibilitet är
oklart.
Det bör betonas att tidigare utredningar som kommunen låtit genomföra pekar på att det krävs att
kommunen på ett eller annat sätt bidrar finansiellt. I en av dem uttrycks det såhär:
”I stort sett alla nya anläggningar av möteskaraktär, idrottsanläggningar, ishockeylador,
kongressanläggningar, kulturhus mm, klarar inte av att täcka investering och drift. Dock har man i
många kommuner istället för att kräva ett ”nollsummespel”, bidragit till kostnadskalkylen, för att dra
nytta av de samhällsekonomiska intäkterna.”(Cognosco AB, 2012).
Majoritetspartiernas förslag är inte visionärt och definitivt inte realistiskt, om det ska genomföras
utan finansiellt stöd av kommunen. Om det genomförs kommer Lund att sälla sig till den trista skaran
av kommuner där maktfullkomliga politiker förbyggt sig på kongressanläggningar för
skattebetalarnas pengar.

Mot ovanstående bakgrund anser FörNyaLund att planerna på ett kongresscenter bör skrotas och
yrkade därför på återremiss med uppdrag att avskriva ärendet.
Om det ska byggas på det aktuella området bör detta ske med följande förutsättningar:

- att tingsrättsbyggnadens gamla del bevaras i sin helhet
- att parken i områdets södra del bevaras
- att bebyggelsen anpassas till Klosterkyrkans höjdskala och placeras med respektavstånd
från kyrkan.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande.
Börje Hed, vice ordförande (FörNyaLund)
Ann Tångmark, ersättare (FörNyaLund)

2021-09-21
BN Protokollsbilaga § 142.04

Följebrev, Byggnadsnämndens inriktningsbeslut om häradshövdingen
Vi som står bakom beslutet om att gå vidare med planeringen för en ny mötesplats i kvarteret
Häradshövdingen vill med detta följebrev förtydliga några av de ställningstaganden som nämnden
har gjort. Platsen är så attraktiv att det som byggs måste vara av högsta kvalité och nytta.
Ingenting ska vara halvdant.

Vad vi ser framför oss är en visionär mötesanläggning som tillför kvalitéer som inte finns i andra
mötesanläggningar i Öresundsregionen idag. Vi vill att detta ska bli en världsunik mötesplats med
förutsättningar för konferenser, mässor, konserter och andra event som gör att platsen inte
konkurrerar med andra mötesanläggningar lokalt, utan att konkurrensen sker globalt.

Vi vill inte att det som byggs är en hörsal med ~700-1400 platser. Det finns gott om sådana
lokaler redan. Den begränsningen i antalet platser gör också ekonomin svårare för exempelvis
artister som vill gästspela. Snarare hade vi önskat ett antal platser som grovt räknat ligger runt
2 000. Exakt hur många platser som behövs för att en aktör som hyr lokalerna inte ska gå
plus/minus noll eller gå minus har vi inte svaret på. Men av våra samtal med engagerade i
nöjesbranschen har vi förstått att det finns en slags tröskel runt 2 000.

En annan viktig aspekt är att det ska gå att hålla flera olika event samtidigt. Lösningar här kan
exempelvis vara att två eller flera större salar kan skapas genom att på ett ljudisolerande sätt dela
upp en stor sal i flera avdelade sektioner. Eller att det från början finns flera salar med olika antal
sittplatser, dock utan att inskränka på möjligheten att ta emot runt 2 000 i en större sal. Utöver
detta bör det finnas goda ytor att använda för mingel och utställningar, samt flera mötesrum i
varierande storlek.

Att anläggningen ska möjliggöra god driftsekonomi för ägaren eller ägarna, samt för den som för
tillfället använder anläggningen är av högsta vikt. Att inpassering, garderobsutrymmen, avlastning
av otymplig scenmateriel etc inte kräver enorma personalresurser är därför viktigt. Om det går att
mer eller mindre backa med en lastbil rakt in till en scen så hade det varit ett exempel på smart
lösning.

Den stora scenen bör inte heller vara placerad på ett sådant sätt att solljus utifrån gör att scenen
eller det som sker på scenen inte går att observera för delar av publiken.

2021-09-21

Att möten, konserter, konferenser och mässor går att närvara på också digitalt är nödvändigt. Vad
vi ser framför oss är möjligheten för exempelvis en professor i Chicago att vara med på en hel
konferens digitalt. Det kräver förutsättningar att se och interagera med det som händer på en stor
scen, samt möjligheten att följa alla mindre möten i sidorum digitalt. Därmed kan
teknikutrymmen och installationer av kameror behöva eftertanke vid ritandet och byggandet.
2 000 fysiska deltagare och 30 000 digitala deltagare på en konferens i Lund ska inte vara omöjligt
på grund av tekniska begränsningar. Att varje deltagare kan skräddarsy sitt eget digitala
konferensdeltagande hade varit innovativt och attraktivt, tror vi.

Om det är möjligt att bevara de äldsta delarna av gamla tingsrätten så hade det varit positivt. Men
vi vill starkt betona att Klosterkyrkans integritet är mycket viktigare. Med det menar vi att
Klosterkyrkan inte ska framstå som ett dockhus intill nybyggnation, att Klosterkyrkan ska vara
framträdande i synfältet från Klostergatan, samt att ljusinsläppet till det stora fönstret i
Klosterkyrkan inte blockeras.
Desto lägre bebyggelsen blir, desto bättre. Från vårt håll är funktionen för möten den absolut
viktigaste aspekten. Hotellplatser och arbetsplatser är lågt prioriterat i det här attraktiva läget.

Slutligen vill vi betona vikten av att mötesplatsen tillgängliggörs för Lundaborna. Om det är
genom offentliga ytor med caféer och annat inne i anläggningen, offentliga ytor (och vägar upp
till) på taket av anläggningen, eller någon annan lösning låter vi vara osagt. Men tillgängligheten
för Lundaborna är viktig.

Mycket går att säga om ambitionerna i kvarteret häradshövdingen, och allt har inte nämnts ovan.
Men vi hoppas att detta ger en lite tydligare bild av vad Byggnadsnämnden ser för potential
framför sig.

Moderaterna
Socialdemokraterna
Liberalerna
Centerpartiet

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 143 Planbesked för detaljplanen del av Assartorp
1:76
Dnr BN 2021/0237

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela negativt planbesked och därmed inte påbörja någon
planläggning för del av Assartorp 1:76
planintressenten ska betala 32 700 kronor i avgift för
handläggningen av begäran om planbesked. Beslutet om
planbesked får inte överklagas enligt 13 kap. 2 § 2 punkten
plan- och bygglagen.

att

Sammanfattning
Stöd saknas i kommunens översiktsplan för projektet. Såväl VAfrågan som flygbuller skapar ytterligare tveksamheter kring
realismen i ett framtida genomförande, varför fortsatt planarbete
inte bedöms lämpligt. Inget nytt har inkommit som förändrar
platsens förutsättningar.

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.

Underlag för beslut
•
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-10
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-31
Begäran om planbesked 2019-12-02

Beslutet skickas till
Enligt sändlista

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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§ 144 Ansökan om bygglov för Benzelius 1
Dnr BN 2021/0224

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att
att

avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad
användning, ändrad planlösning och ändring av brandskydd,
VA och ventilation
ta ut en avgift på 30 000 kr för handläggningen av ärendet
motivera sitt beslut i enlighet med vad som anges under
rubriken föredragning i stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingarna
skickas ut

Sammanfattning
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov till 2026-12-31 för ändrad
användning av kontor till skola. I ansökan ingår även ändring av
planlösning, ändring av brandskydd, VA och ventilation.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan. Enligt detaljplanen
får fastigheten användas för bland annat undervisningslokaler.
Åtgärden är planenlig men stadsbyggnadskontoret anser att friytan
per elev är för liten.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför byggnadsnämnden att avslå
ansökan om bygglov.

Yrkanden
Christoffer Karlsson (L) yrkar återremiss för att inhämta yttranden
från Utbildningsnämnden och Barn-och skolnämnden.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Ulf Nymark (MP), Björn
Abelson (S) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Börje Hed
(FNL) yrkar bifall till ansökan.

Justerare
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-21

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer först proposition på Christoffer
Karlssons (L) återremissyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå yrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition
på Björn Abelsons (S) m.fl. bifallsyrkande följt utav ordförande Klas
Svanbergs (M) m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07
Planritning 2021-09-07
Skrivelse från sökande om tillgänglighet 2021-09-07
Reviderat yttrande från landskapsarkitekt 2021-09-01
Reviderat yttrande från miljöförvaltningen 2021-08-13
Ändring av ansökan, skrivelse 2021-07-26
Rastschema 2021-07-26
Tilläggsyttrande från Gatu- och trafikavdelningen 2021-06-10
Yttrande från tekniska förvaltningen 2021-06-09
Yttrande från tillgänglighetsrådgivare 2021-05-31
Yttrande från landskapsarkitekt 2021-05-31
Yttrande från Räddningstjänsten 2021-05-20
Yttrande från trafikplanerare 2021-05-11
Yttrande från stadsantikvarie 2021-05-07
Parkeringsutredning 2021-04-20
Beskrivning, 2 st 2021-04-20
Situationsplan 2021-04-20
Ansökan 2021-04-20

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur du överklagar skickas ut tillsammans med beslutet.
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§ 145 Ansökan om bygglov för Räften 1:3
Dnr BN 2021/0215

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
ta ut en avgift på 0 kr för handläggningen av ärendet
motivera sitt beslut i enlighet med vad som anges under
rubriken föredragning i stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse
bifoga viktig information som tillhör beslutet när handlingarna
skickas ut

att

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
På fastigheten har 2019 beviljats bygglov för ett flerbostadshus med
fyra lägenheter. Byggnaden är uppförd men inte slutförd. Aktuell
ansökan avser att utöka antalet lägenheter med ytterligare fyra i den
uppförda byggnaden.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Stadsbyggnadskontoret anser att en utökning med ytterligare fyra
lägenheter bör föregås av detaljplan.
Åtgärden uppfyller inte heller kraven på tillgänglighet och
användbarhet eftersom det inte är möjligt att installera en tillgänglig
hiss till de nya bostäderna i efterhand.
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför nämnden att avslå ansökan.

Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-07
Planritning 2021-09-06
Fasadritning 2021-08-26
Markplaneringsritning 2021-08-26
Bemötande av yttrande 2021-08-26
Offert hiss 2021-08-26
Yttrande från miljöförvaltningen 2021-07-13
Yttrande från trafikplanerare 2021-07-06
Yttrande från tekniska förvaltningen 2021-07-01
Yttrande från tillgänglighetsrådgivare 2021-06-28

Utdragsbestyrkande
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•
•
•
•

Yttrande från renhållningsverket 2021-06-28
Yttrande från granne, naturvårdsenheten lst 2021-06-28
Ritning förrådsbyggnader 2021-06-10
Ansökan 2021-03-05

Beslutet skickas till
Enligt sändlista
Överklagande
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Mer information om
hur det överklagas skickas ut tillsammans med beslutet.
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§ 146 Byggsanktionsavgift och lovföreläggande
avseende plank
Dnr BN 2021/0258

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

påföra X en byggsanktionsavgift på 6 616 kr för att
inom fastigheten X ha uppfört ett plank utan bygglov
och startbesked

att

förelägga X att ansöka om bygglov för uppfört plank senast
två (2) månader efter att X delgetts det här beslutet

att
att
att

motivera sitt beslut enligt vad som anges under rubriken
föredragning i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
informera att byggsanktionsavgiften förfaller till betalning två
månader efter att den avgiftsskyldige har delgetts beslutet och
informera att byggnadsnämnden får besluta att på ägarens
bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt
vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva
frågan om lov om lovföreläggandet inte följs

Reservationer
(FNL), (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet. (FNL) och (M) inger
skriftliga reservationer, se BN protokollsbilagor § 146.01-02.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har utrett om det finns skäl att vidta några
tillsynsåtgärder på en fastighet. Kontoret föreslår att en
byggsanktionsavgift tas ut av fastighetens ägare för att ett dryga elva
meter långt plank har uppförts utan bygglov och startbesked. Det
bedöms som sannolikt att bygglov kan beviljas i efterhand för
planket. Därmed föreslås att fastighetsägaren ges tillfälle att inom två
månader från delgivning av beslutet ansöka om bygglov för
åtgärden.
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Yrkanden
Föredraganden redogör för det uppföljande tillsynsbesök som
genomförts den 21 september. Protokollet från besöket läggs till
under beslutsunderlag.
Börje Hed (FNL) med instämmande av Dragan Brankovic (SD),
ordförande Klas Svanberg (M) och Christoffer Karlsson (L) yrkar att
avskriva tillsynsärendet med hänsyn till att det inte är en lovpliktig
åtgärd.
Daniel Fatemi (S), Ulf Nymark (MP), Dimitrios Afentoulis (KD) och
Per Johnsson (C) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Daniel Fatemis (S)
m. fl. yrkande.
Omröstning begärs. Byggnadsnämnden godkänner följande
omröstningsordning: ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut i enlighet med till Daniel Fatemis (S) m. fl. yrkande och nej
för bifall till att avskriva tillsynsärendet i enlighet med Börje Heds
(FNL) m. fl. yrkande.
Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Björn Abelson (S),
Margita Malmros (S), Daniel Fatemi (S), Ulf Nymark (MP) och Ann
Schlyter (V) röstar ja för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut i enlighet med Daniel Fatemis (S) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Christoffer Karlsson
(L) och Dragan Brankovic (SD) röstar nej för bifall till att avskriva
tillsynsärendet i enlighet med Börje Heds (FNL) m. fl. yrkande.
Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden
med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Daniel
Fatemis (S) m. fl. yrkande.
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Underlag för beslut
•
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll efter uppföljande tillsynsbesök 2021-09-21
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-03
Protokoll tillsynsbesök 2021-05-31
Yttrande från fastighetsägaren 2021-05-12
Skrivelse till fastighetsägaren 2021-03-18
Beräkning byggsanktionsavgift 2021-03-18
Protokoll tillsynsbesök 2020-10-21
Protokoll tillsynsbesök 2020-09-24

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

Justerare
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BN PROTOKOLLSBILAGA § 146.01

Reservation. BN 2021-09-21. Ärende 13 ”Byggsanktionsavgift för uppförande av plank”
Av föredragningen framgår att detta tillsynsärende har startats på eget initiativ av förvaltningen.
Vidare har det inte framgått att grannar eller närboende haft negativa synpunkter på detta
plank/staket.
Det finns förmodligen hundratals eller tusentals fall i kommunen där det uppförts liknande
plank/staket i samförstånd mellan grannar eller i vart fall utan att grannar funnit anledning att vidta
några åtgärder. Om förvaltningen aktivt sökte dessa fall skulle arbetsbördan bli övermäktig och det
skulle skapa irritation bland fastighetsägarna.
Vår uppfattning är att förvaltningen bör koncentrera sig på sådana fall där någon granne anmält en
eventuellt olovlig åtgärd eller där det förekommer grava överträdelser.
Även sett i perspektivet av att förvaltningen för närvarande inte förmår handlägga bygglovsärenden
inom rimlig tid framstår prioriteringen av tillsynsärenden av denna karaktär som märklig.
Vi reserverar oss mot det fattade beslutet att anse åtgärden vara att uppföra ett plank till förmån för
att anse det vara ett staket.

Börje Hed, vice ordförande (FörNyaLund)
Ann Tångmark, ersättare (FörNyaLund)

BN PROTOKOLLSBILAGA § 146.02

Reservation ärende 13 Byggsanktionsavgift och lovföreläggande avseende plank, BN
2021/0258, L 2020–1653.
Moderaterna reserverar sig mot nämndens beslut i ärende 13 vid nämndens möte den 21
september 2021.
Ärendet rör gränsdragningen mellan vad som skall anses vara ett staket eller ett plank.
Stadsbyggnadskontorets motivering för det föreslagna beslutet är att då man tycker att
konstruktionen dels är stor 11 x 2 meter och att den ger ett kompakt visuellt intryck bör
konstruktionen betraktas som ett plank och därmed vara bygglovspliktigt,
Av de bilder som Stadsbyggnadskontoret visat i samband med föredragningen av ärendet och
i tillsynsprotokollet från 2020-10-21 framgår att konstruktionen visserligen är bitvis hög, men
även att det är väldigt genomsläpplig. Det som bitvis kan upplevas som ”kompakt” är den
växtlighet som växer på konstruktionen.
Grannarna är dessutom överens om konstruktionen, som inte var anledningen till det
ursprungliga tillsynsärendet.
Moderaterna baserar sin bedömning på följande omständigheter:
•
•
•

Konstruktionen, som mest kan liknas vid ett växtstöd, är väldigt genomsläpplig
(>50%)
Konstruktionen är inte störande eller iögonfallande på något sätt.
Det som bitvis kan upplevas som kompakt är växtlighet som inte är
byggnadslovspliktig.

Moderaterna är därför av uppfattningen att det är fråga om ett staket och inte ett plank.
Därmed är den aktuella konstruktionen inte bygglovspliktig och kan inte heller bli föremål för
något tillsynsärende och än mindre för byggsanktionsavgift eller lovföreläggande.
Med anledning av detta reserverar sig Moderaterna mot nämndens beslut.

För Moderaterna

Klas Svanberg

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 147 Anmälningar om delegationsbeslut till
byggnadsnämnden 2021-09-21
Dnr BN 2020/0443

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 21 september 2021
anmäls att tjänstepersoner inom stadsbyggnadskontoret och
arbetsutskottet har fattat följande delegationsbeslut:
1. Delegationsbeslut inom bygglovsavdelningen under perioden
2021-08-02 – 2021-09-10 enligt bifogad förteckning.
2. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till
Länsstyrelsen Skåne för prövning.
2021-08-02 Överklagande av delegationsbeslut, startbesked, för
fastighet Hällestad 10:23 (L 2020–1540).
2021-08-05 Överklagande av delegationsbeslut att bevilja marklov
för fastigheten Östra Torn 27:2 (L 2021–0515).
2021-08-05 Överklagar delegationsbeslut att avskriva tillsynsärende
på fastigheten Handbromsen 16 (L 2020–0707).
2021-08-07 Överklagat delegationsbeslut att bevilja bygglov för
fastigheten Kapellet 1 (L 2021–0500).
2021-09-06 Överklagat delegationsbeslut om förlängd
handläggningstid för fastigheten Paleocen 3 (L 2021–1812).
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2021-09-08 Överklagande av byggnadsnämndens beslut 2021-08-19
§ 131, om byggsanktionsavgift (L 2021–1311, L 2020–1623 och
L 2020–2246).
3. Delegationsbeslut att överlämna överklagande beslut till Markoch miljödomstolen vid Växjö tingsrätt för prövning.
4. Övriga delegationsbeslut.
2021-06-21 Beslut i ärende om förslag till detaljplan för Guldåker 1
m.fl. PÄ 08/2020, att ett framtida genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
2021-09-06 Beslut i ärende om förslag till detaljplan för del av
Sandby 6:45, PÄ 09/2020, att ett framtida genomförande av
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
5. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-09-09.
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§ 148 Meddelanden till byggnadsnämnden
2021-09-21
Dnr BN 2020/0444

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Sammanfattning
Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Protokoll från Lunds kommuns funktionshinderråd (KFR)
2021-06-08.
BN 2021/0252
2. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-11
gällande § 256 Yttrande över Översiktsplan 2040 Kävlinge kommun,
samråd. Kommunstyrelsen beslutade att yttra sig i enlighet med
upprättat förslag samt översända detsamma till Kävlinge kommun.
BN 2021/0255
3. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-08-17
gällande § 261 Motion (S) - Lund behöver en ”översiktsplan” för
kultur-, fritids- och idrottsanläggningar. Tekniska nämnden
beslutade att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse.
BN 2021/0262
4. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-08-17
gällande § 258 Överdäckning av E22 – redovisning av uppdrag från
kommunfullmäktige. Tekniska nämnden beslutade att översända
den genomförda utredningen till kommunstyrelsen.
BN 2021/0268
5. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-08-17
gällande § 257 Förslag till Friluftsstrategi för Lunds kommun.
Tekniska nämnden beslutade att under rubriken Utmaningar och
förutsättningar på sidan 3 lägga till en ny punkt: ”Den pågående
klimatförändringen understryker behovet av att värna om biologisk
mångfald och naturens förmåga att leverera livsmedel samt andra
ekosystemtjänster åt oss människor. Därför är det viktigt att
friluftslivet bedrivs på ett sätt som inte skadar naturen. Ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden ska inte bidra till
växthuseffekten”,
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att under rubriken Översiktsplan på sidan 41 lägga till: ”I gällande
översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-10-11, framgår
följande: Kommunen ska bevaka att stentäkten vid Skrylle
rekreationsområde avvecklas så att friluftslivets intressen kan
utvecklas. Lunds kommun intar en restriktiv hållning till utvidgning
och öppnande av nya täkter”, samt
att godkänna friluftstrategin för Lunds kommun.
BN 2021/0269
6. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde 2021-08-17
gällande § 282 Återremiss - Sammanställning av planerade och
möjliga bostadsprojekt för 2022–2024 med utblick mot 2026 i Lunds
kommun. Tekniska nämnden beslutade att godkänna
sammanställningen av planerade och möjliga bostadsprojekt för
2022–2024, med utblick mot 2026 i Lunds kommun samt
presentation av kommunal verksamhetsmark, samt
att lägga sammanställningen till handlingarna.
BN 2021/0272
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
7. Länsstyrelsen Skånes beslut den 18 augusti 2021 gällande
överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 maj 2021 att
lämna negativt förhandsbesked på fastigheten Vomb 1:5.
Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagandet.
L 2020–1549
8. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 26 augusti 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 20 augusti
2020 att lämna negativt förhandsbesked på fastigheten Stora Råby
34:15. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge
prövningstillstånd, vilket innebär att byggnadsnämndens beslut fått
laga kraft.
L 2020–0584
9. Länsstyrelsen Skånes beslut den 29 juli 2021 gällande
överklagande av beslut att avskriva ett tillsynsärende från fortsatt
handläggning. Länsstyrelsen Skåne beslutade att avslå
överklagandet.
L 2021–0561
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10. Mark- och miljödomstolens beslut den 1 september 2021
gällande överklagande av delegationsbeslut den 28 april 2021 att
bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus. Mark- och
miljödomstolen beslutade att avskriva ärendet efter att
överklagandet återkallats.
L 2020–3763
11. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 3 september 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 16 april
2021 att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Åboen 7.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte ge
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom att avslå
överklagandet står därför fast.
L 2019–0126
12. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 6 september 2021
gällande överklagande av byggnadsnämndens beslut den 9 juli 2020
att bevilja bygglov för upplag på Sularpsängen 2:3. Med ändring av
mark- och miljödomstolens dom fastställer Mark- och
miljööverdomstolen Länsstyrelsen Skånes beslut 2020-10-27 att
avvisa de som överklagat.
L 2020–0104
13. Länsstyrelsen Skånes beslut den 10 september 2021 gällande
överklagande av delegationsbeslut den 2 september 2021 att
förlänga handläggningstiden med 10 veckor i bygglovsärende
gällande Paleocen 3, Länsstyrelsen Skåne beslutade att avvisa
överklagandet.
L 2021–001812
Detaljplaner
Underrättelse/granskning
14. Detaljplan för del av Hällestad 8:144 i Torna Hällestad
Lärarvägen
PÄ 26/2019
Tillgänglig för granskning den 16 september – 30 september 2021 i
Kristallen, på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och Dalbys bibliotek
samt på www.lund.se/planerpagang
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