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Kommunstyrelsen
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2021-09-29 klockan 14.00–19.00, ajournering klockan 15.45–
16.00; 16.52–17.00; 18.00–18.05, Sessionssalen, Stadshuset
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordförande, deltar digitalt
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Camilla Neptune (L), deltar digitalt
Birger Swahn (M), deltar digitalt
Inga-Kerstin Eriksson (C), deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Hedvig Åkesson (KD), deltar digitalt, kl. 14.00–16.30, §§ 292–312
Fanny Johansson (S), deltar digitalt, § 292–299, kl. 14.00–14.55
Björn Abelson (S), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V), deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), deltar digitalt, §§ 292–310, kl. 14.00–16.20
Klas Svanberg (M), deltar digitalt, §§ 292–312, kl. 14.00–16.30,
tjänstgörande §§ 313–321, kl. 16.30–18.00
Louise Rehn Winsborg (M), deltar digitalt §§ 301–312, kl. 15.00–
16.30; §§ 315–321, kl. 17.20–18.00, tjänstgörande §§ 322–336,
kl. 18.05–19.00
Lena Fällström (S), deltar digitalt, §§ 292–299, kl. 14.00–14.55,
tjänstgörande §§ 300–336, kl. 14.55–19.00
Urban Nilsson (SD), deltar digitalt §§ 292–310, kl. 14.00–16.20,
tjänstgörande §§ 311–336, kl. 16.20–19.00
Fabian Zäll (L), deltar digitalt
Maria Brolin Glennow (L), deltar digitalt
Amanda Thonander (M), deltar digitalt
Liv Severinsson (FNL), deltar digitalt
Kenth Andersson (S), deltar digitalt §§ 292–298; 300–336
(frånvarande § 299 på grund av jäv)
Klas Sivén (MP), deltar digitalt
Jesper Sahlén (V), deltar digitalt §§ 292–313, kl. 16.55; §§ 327–
336, kl. 18.30–19.00
Cherry Batrapo (FI), deltar digitalt
Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
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Andreas Siverståhl Hjelm, nämndsamordnare, deltar digitalt
Annika Henning, press- och kommunikationsstrateg, deltar
digitalt
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Johanna Holmberg, HR-direktör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Malinee Granhof, tf pressansvarig och kommunikationsstrateg ,
deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare, deltar digitalt
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Justerare

Philip Sandberg (L)
Anders Almgren (S)

Paragrafer

§ 321

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 29 september

Underskrifter
Sekreterare

Philip Lee

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer

§ 321

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Philip Lee

Justerare
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Innehåll
§ 321 Yttrande över ansökan (från NCC Industry) i miljömål, om tillstånd till fortsatt och
utökad täktverksamhet, vattenverksamhet m.m. på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3
samt Sandby 1:13 och 19:9 i Lunds kommun, mål nr M 5307-19...........................................................5
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§ 321 Yttrande över ansökan (från NCC Industry) i
miljömål, om tillstånd till fortsatt och utökad
täktverksamhet, vattenverksamhet m.m. på
fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby
1:13 och 19:9 i Lunds kommun, mål nr M 5307-19
Dnr KS 2021/0487

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, avge
kommunkontorets förslag till yttrande som Lunds kommuns
yttrande, då dock med följande tillägg – "Lunds kommun anser
att en utvidgning av täkten på djupet ska föranledas av en
utredning med hänsyn till grundvattennivån".

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer
Jan Annerstedt (FNL) anmäler en skriftlig röstförklaring till
protokollet. Se protokollsbilaga § 321/01.
Karin Svensson Smith (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet i
den del som rör avslag på eget tilläggsyrkande, då till förmån för
bifall till detsamma.
Helena Falk (V) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som
rör avslag på eget tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till
detsamma.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI) anmäler följande protokollsanteckning:
Feministiskt initiativ drar samma slutsatser som Miljöpartiet och jag
ställer mig bakom Karin Svensson Smiths (MP) hela yrkande.

Sammanfattning
NCC Industry AB ansöker hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd
till fortsatt och utökad täktverksamhet, vattenverksamhet med mera
på fastigheterna Hardeberga 2:32 och 3:3 samt Sandby 1:13 och
19:9. Mark- och miljödomstolen har givit Lunds kommun möjlighet
att inkomma med synpunkter över ansökan, senast den 30
september 2021 ska kommunen yttra sig.
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Miljönämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden har yttrat
sig i ärendet. Kommunens yttrande utgör underlag för domstolens
prövning av ansökan om tillstånd.
Lunds kommun avger två yttranden i ärendet. Kommunstyrelsen
yttrar sig i huvudsak utifrån kommunens översiktsplan, dess
inriktning och övergripande markanvändning. Miljönämnden yttrar
sig i huvudsak utifrån sin roll som tillsynsmyndighet och ansvar
inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Sammanträdet ajourneras klockan 18.00–18.05.

Yrkanden
Karin Svensson Smith (MP) yrkar i enlighet med kommunkontorets
förslag till yttrande, om än med tillägg enligt följande – "Risken för
ytterligare påverkan på yt- och grundvatten i jordlagren är ett av
motiven till att kommunen är negativ till såväl en areell expansion
som en mer djupgående täkt."
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar i enlighet med kommunkontorets
förslag, om än med följande tillägg – "Lunds kommun anser att en
utvidgning av täkten på djupet ska föranledas av en utredning med
hänsyn till grundvattennivån."
Björn Abelson (S) yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag,
samt bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) tilläggsyrkande.
Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att
bifalla kommunkontorets yttrande, då med tillägget – "Att inget
tillstånd för stentäkt ges förrän det finns en plan för regionens behov
och försörjning av sten samt att Lunds kommun tar initiativ till
upprättandet av en sådan plan" – samt även bifall till Inga-Kerstin
Erikssons (C) tilläggsyrkande.
Camilla Neptune (L) yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag
till yttrande, samt med instämmande i Inga-Kerstin Erikssons (C)
tilläggsyrkande.
Jan Annerstedt (FNL) yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag
till yttrande, samt med instämmande i Inga-Kerstin Erikssons (C)
tilläggsyrkande.
Urban Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunkontorets förslag till
yttrande.
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Fredrik Ljunghill (M) yrkar i enlighet med kommunkontorets förslag
till yttrande, detta med avslag på samtliga övriga framställda
tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på kommunkontorets förslag
till yttrande och tillhörande beslutsförslag, vilket bifallits av Karin
Svensson Smith (MP), Inga-Kerstin Eriksson (C), Björn Abelson (S),
Helena Falk (V), Camilla Neptune (L), Jan Annerstedt (FNL), Urban
Nilsson (SD) och Fredrik Ljunghill (M), och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Karin Svensson Smiths (MP)
tilläggsyrkande mot Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på
detsamma, och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
Den som biträder Fredrik Ljunghills (M) avslagsyrkande röstar ja.
Den som biträder Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande röstar
nej.
Omröstningen utfaller enligt följande:
Philip Sandberg (L), Fredrik Ljunghill (M), Anders Almgren (S),
Camilla Neptune (L), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C),
Jan Annerstedt (FNL), Klas Svanberg (M), Lena Fällström (S), Björn
Abelson (S) och Urban Nilsson (SD) röstar ja.
Karin Svensson Smith (MP) och Helena Falk (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med elva ja-röster mot två nej-röster
beslutat att avslå Karin Svensson Smiths (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter Inga-Kerstin Erikssons (C)
tilläggsyrkande, vilket bifallits av Björn Abelson (S), Helena Falk (V),
Camilla Neptune (L) och Jan Annerstedt (FNL), mot Fredrik
Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma, och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Inga-Kerstin Erikssons (C)
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer till sist Helena Falks (V) tilläggsyrkande
mot Fredrik Ljunghills (M) yrkande om avslag på detsamma, och
finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå Helena Falks (V)
tilläggsyrkande.
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Underlag för beslut









Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott beredande
2021-09-20 § 245 Yttrande över ansökan (från NCC Industry)
i miljömål, mål nr M 5307-19
Kommunkontorets förslag till yttrande 2021-09-06
Protokollsutdrag byggnadsnämnden 2021-08-19 § 125, inkl.
reservation (MP)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-24
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2021-08-25 § 274
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-02
Miljöförvaltningens yttrande 2021-07-09
Remiss från Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 202105-17, i mål nr M 5307-19 inkl. kungörelse och ansökan med
tillhörande handlingar

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
För kännedom:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
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