Hej Niklas!
Tack för svar. Jag misstänker att anledningen till att bygglovet för den existerande muren godkändes
för att sikten faktiskt är god tack varje att man ser ut genom själva planket. Titta på den här bilden
jag bifogar.

Med tanke på detta skulle du kunna tänka dig att omvärdera ditt beslut. För att ytterliga säkerställa
en säker utfart så skulle vi kunna montera speglar.
Jag menar att det är säkrare för mig och min granne att köra ut om vi fortsätter med murplanket i
jämförelse med att ha häcken som står där idag kvar. Vidare skulle det se väldigt märkligt ut om
häcken skall klippas ner till 70 cm när pelaren
intill är 180 cm.
Glad midsommar!
Mvh
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tis 16 juni 2020 kl. 15:01 skrev eBygglov Lund e-bygglov@lund.se>:
Hej!

Du har ansökt om bygglov för mur på fastigheten Guldgubben 7 i Lunds kommun.
Stadsbyggnadskontorets bedömning är att din ansökan inte bör beviljas, eftersom den del av
muren som är närmast gatan kommer att skymma sikten vid utfart från din fastighet och även
från grannfastigheten Guldgubben 6.
Mer information om regler för siktförhållanden vid utfart finns i Lunds kommuns riktlinjer:
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/trafik-och-gator/trafiksakerhet/frisikt/godsikt_160907_low.pdf

Visserligen är sikten vid utfarten redan begränsad i strid med ovan nämnda riktlinjer, vilket kan
bero på ett förbiseende i handläggningen av tidigare lovprövning för mur. Detta faktum är dock
inget skäl för att ytterligare försämra siktförhållandena på platsen.

Du kan välja att revidera din ansökan i enlighet med riktlinjerna, det vill säga sänka muren innanför

Dnr L 2020-000874 – Ankom 2020-06-19

Till: eBygglov Lund <e-bygglov@lund.se>
Kopia:
Från: Simon Engdahl <simon.engdahl@gmail.com>
Skickat: 2020-06-19 14:01:28
Ämne: Re: Granskningsyttrande - Ärende: [L 2020-000874:464251]
Meddelande:
Hej Niklas!
Tack för svar. Jag misstänker att anledningen till att bygglovet för den existerande muren
godkändes för att sikten faktiskt är god tack varje att man ser ut genom själva planket. Titta på den
här bilden jag bifogar.

sikttrianglarna till höjden 0,7 m, eller begära att byggnadsnämnden prövar din ansökan utan
revidering. Om du väljer det senare alternativet kommer Stadsbyggnadskontoret
att föreslå att din ansökan avslås.

Jag vill också upplysa om att marken närmast gatan är mark som enligt gällande detaljplan inte får
bebyggas. Uppförande av plank eller mur på denna mark strider således mot detaljplanen. Jag
bedömer dock att muren skulle kunna prövas som en liten avvikelse,
vilket bland annat innebär att grannarna har rätt att yttra sig om ansökan innan beslut fattas i
lovfrågan.

Senast den 30 juni måste du ha meddelat Stadsbyggnadskontoret hur du vill gå vidare i ditt
ärende, det vill säga om du vill bemöta denna skrivelse, ändra din ansökan, dra tillbaka din
ansökan eller begära att ansökan prövas av byggnadsnämnden utan revidering.
Efter detta datum fortsätter handläggningen av ditt ärende, även om du inte yttrat dig. Det kan
betyda att vi eventuellt fattar beslut i ärendet. Om du har frågor är du välkommen att kontakta
undertecknad.

Med vänlig hälsning
Niklas Jersblad
Bygglovshandläggare, Lunds kommun
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