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Beslut från kommunfullmäktige, nämnder och arbetsutskott
1. Stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun har 2019-08-26
beslutat (delegationsbeslut) om ett preliminärt godkännande av
granskningsutlåtande för detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl.,
Hjärup nordost 4, Hjärup, Staffanstorps kommun.
Stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorps kommun beslutade att
låta sända ut förslag till granskningsutlåtande av detaljplan för
del av Hjärup 4:2 m. fl., Hjärup nordost 4, Hjärup, Staffanstorps
kommun till dem som inkommit med synpunkter under samråd
eller granskning av detaljplanen, i enlighet med Plan och
bygglagen 5 kap 24 §. Beslut om godkännande av utlåtande samt
antagande av detaljplanen beräknas ske vid
Stadsbyggnadsnämndens ordinarie sammanträde 2019-09-11.
BN 2019/0370
Bygglov, detaljplaner m.m.
Beslut från Länsstyrelsen Skåne, Mark-och miljödomstolen etc.
2. Länsstyrelsen Skånes beslut den 26 augusti 2019 gällande
överklagande av byggnadsnämndens delegationsbeslut den 18
juni 2019 om tidsbegränsat bygglov för uppställning av
byggplatsskylt på fastigheten Kung Oskar 5. Länsstyrelsen
Skåne beslutade att upphäva det överklagade beslutet och visar
ärendet åter till byggnadsnämnden för ny handläggning.
L 2019-000751
Detaljplaner
Underrättelse/samråd
3. Detaljplan för Tjugan 2 m.fl.
(Kolonivägen 8)
PÄ 21/2018a
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Tillgänglig för samråd den 16 augusti – 6 september 2019 i Kristallen
och på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
4. Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.
(Växthuset)
PÄ 32/2017a
Tillgänglig för samråd den 19 augusti – 17 oktober 2019 i Kristallen,
Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Bibliotek Klostergården
samt på www.lund.se/planerpagang
5. Ändring av detaljplan för Vildanden 4, 5 och 7.
(Vildandsvägen-Ällingavägen)
PÄ 11/2019a
Tillgänglig för samråd den 27 augusti – 17 september 2019 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen samt på
www.lund.se/planerpagang
6. Detaljplan för Skötaren 1
(Vipeholmsvägen)
PÄ 18/2018a
Tillgänglig för samråd den 28 augusti – 18 september 2019 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Bibliotek
Linero samt på www.lund.se/planerpagang
7. Detaljplan för del av Sandby 67:2 i Södra Sandby
(Kyrkogången)
PÄ 04/2018
Tillgänglig för samråd den 2 september – 16 september 2019 i
Kristallen, Stadsbiblioteket i Lundasamlingen och på Södra Sandby
Bibliotek samt på www.lund.se/planerpagang
Information
8. Uppföljning av åtgärdsprogram mot buller 2014-2018
Lunds kommun gjorde i enlighet med förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675) sin första bullerkartläggning 2011
och tog därefter fram ett åtgärdsprogram mot buller för perioden
2014-2018. Kartläggningen och programmet togs fram i samverkan
mellan miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och
stadsbyggnadskontoret och åtgärdsprogrammet har antagits i
kommunfullmäktige.
Kartläggningen uppdaterades 2016 och kommunfullmäktige har
antagit ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2019-2023. I
programmet anges att förvaltningarna årligen kommer att följa upp
genomförda åtgärder med en större samlad utvärdering i slutet av
programperioden. Förvaltningarna har genomfört en utvärdering av
åtgärderna i åtgärdsprogram 2014-2018 och översänt denna till
kommunfullmäktige för kännedom.
BN 2019/0276
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