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Ansökan om bygglov för ändrad användning av
lagerbyggnad till gym och utvändig ändring på
fastigheten Traktorn 4
Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta
att

avslå ansökan om bygglov för ändrad användning av
lagerbyggnad till gym och utvändig ändring på Traktorn 4,
ta ut en avgift om 20 967 kr (alternativt, 21 291 kr vid beslut
mot förslag) för handläggningen av ärendet
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
bifoga information om överklagande till beslutet

att
att
att

Sammanfattning

Ansökan avser ändrad användning av lagerlokal till gym och
utvändig ändring på fastigheten Traktorn 4 i Lund.

Fastigheten ligger inom område med detaljplan. Enligt detaljplanen
får området användas till industriändamål.
Ansökan avviker från detaljplanens bestämmelse om tillåten
användning och stadsbyggnadskontoret bedömer att avvikelsen är
för stor för att bygglov ska kunna beviljas.
Stadsbyggnadskontoret förestår därför att nämnden beslutar att
avslå ansökan om bygglov.

Underlag för beslutet
•
•
•
•
•
•

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Planritning 2020-10-02
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-30
Skrivelse från sökande 2020-09-29
Verksamhetsbeskrivning 2020-08-27
Ritningar, 3 st 2020-08-27
Ansökan 2020-06-18

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

stadsbyggnadskontoret@lund.se
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Ansökan avser ändrad användning av lagerbyggnad till gym och
utvändig ändring på fastigheten Traktorn 4 i Lund.

Byggnaden som berörs inrymmer idag olika verksamheter, främst
bestående av lager och kontor. Den största lokalen upptas av Mio.
Aktuell del av byggnaden har senast används som lager och kontor.
Berörd yta uppgår till ca 1150 kvm.
Verksamheten ska inrikta sig mot tyngdlyftning och antal besökare
beräknas uppgå till max 80 st. åt gången. Gymmet planeras vara
öppet dagligen mellan kl. 05-23.
För att anpassa byggnaden till verksamheten föreslås utvändiga
ändringar av fönster och entré.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan, 308 som
fastställts/fått laga kraft 10 april 1969. Enligt detaljplanen är
området avsett för industriändamål.

Beredning

Stadsbyggnadskontorets bedömning, att åtgärden inte kan tillåtas på
platsen, har kommunicerats med sökande.
Sökande har lämnat ett bemötande av beslutsförslaget. Där anges
bland annat att den sökta verksamheten endast utgör en liten del av
den befintliga lokalytan och främst kommer användas av de
anställda på företagen runt omkring. Man hänvisar även till den
fördjupade översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd, som
nämner Traktorvägen som ett område där kommunen önskar ökad
service, kontor och handel.
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Man anger vidare att förslaget kommer omarbetas så att bristerna i
tillgänglighet och användbarhet åtgärdas.

Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig över avvikelsen. Sista
svarsdag är den 12 oktober.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Föredragning

Enligt detaljplanen är området avsett för industriändamål.

Vad som kan ingå i industriändamål kan läsas i ”Anvisningar
angående beteckningar på plankartor” från 1950, som tillämpades
när planen upprättades. Enligt anvisningarna kunde
industriområden delas upp beroende på vilken typ industri som
avsågs, storindustri, industri eller småindustri. På plankartan från
1969 betecknas området med J – område avsett för industriändamål.
I anvisningarna står att ”Inom områden för handelsändamål eller för
industriändamål bör hinder icke anses föreligga att inrymma t. ex.
kontors- och lagerlokaler samt andra för rörelsens bedrivande
erforderliga utrymmen." Vidare anges att bostäder inte kan tillåtas
utöver bostäder för bevakningspersonal och liknande som är kopplat
till verksamhet.

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att ansökan avviker från
planens bestämmelse om tillåten användning.
En ansökan som avviker från detaljplanen kan beviljas om avvikelsen
är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Praxis har visat att en
annan användning än vad planen tillåter inte är att se som en liten
avvikelse. Undantag kan dock göras i det fall planens
genomförandetid löpt ut och användningen utgör ett lämpligt
komplement till den användning som bestämts i planen.
Planens genomförandetid har löpt ut.
Ett mindre gym, tänkt att användas av de anställda vid en industri
hade kunnat ses som ett lämpligt komplement till industriändamålet.
Den aktuella ansökan rör dock en fristående verksamhet som vänder
sig till allmänheten.
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Den verksamhet som föreslås i ansökan är inte kopplad till någon
ändamålsenlig verksamhet på platsen och den kan inte heller, på
grund av dess storlek och omfattning anses utgöra ett lämpligt
komplement till de verksamheter som tillåts inom området.

Stadsbyggnadskontoret anser i övrigt att kraven på tillgänglighet och
användbarhet inte är fullt tillgodosedda i förslaget. Ett utrymme för
omklädning med tillgänglig och användbar dusch och toalett saknas i
lokalen.
Bemötande av sökandes yttrande
Vid bedömningen har nämnden att ta ställning till om åtgärden kan
utgöra ett lämpligt komplement till den verksamhet som tillåts enligt
detaljplanen, men inte utifrån den faktiska verksamhet som bedrivs
på platsen.
Att på en fastighet för industriändamål placera ett gym av denna
storlek med ett så stort besöksantal anses inte vara ett lämpligt
komplement till industriändamålet.
Den fördjupade översiktsplanen där området ingår ska ses som en
långsiktig målbild för utvecklingen av området. De detaljplaner som
fortfarande gäller är styrande i bygglovsprövningen tills de ersatts
eller upphävts.
Enligt sökande kommer ett reviderat förslag där tillgängligheten
uppfylls lämnas till nämnden före sammanträdet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden att avslå
ansökan.

Beslut om avgift

Byggnadsnämnden föreslås besluta att ta ut en avgift för
handläggningen av ärendet. Avgiften är uträknad efter taxa
antagen av kommunfullmäktige och tas ut enligt följande.
Beslut om lov

Kommunicering, 6-9 sakägare
Summa att betala:

17 561 kr

3 406 kr

20 967 kr

[Alternativ, ej beslut enligt förslag]
Beslut om lov

17 561 kr

Kommunicering, 6-9 sakägare

3 406 kr

Expedition och kungörelse
Summa att betala:

324 kr
21 291 kr
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Avgiften faktureras separat. Fakturan skickas till dig som sökande
eller till den som angetts som fakturamottagare.

Lagbestämmelser som förslaget grundar sig på

Av 9 kap. 30 § första stycket plan- och bygglagen, PBL, framgår att
bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, bland
annat om
- åtgärden inte strider mot detaljplanen och om
- åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket
3,6,7,9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i PBL.
Trots vad som anges i 9 kap. 30 § 2 punkten PBL får bygglov ges för
en åtgärd som avviker från detaljplanen med stöd av 9 kap 31 b
§ om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. om åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att
området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt

Av 9 kap. 31 c § PBL följer att efter det att genomförandetiden för en
detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges
för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden
1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget
gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller
2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som
utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts
i detaljplanen.
Enligt 8 kap. 1 § PBL följer att en byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.

Byggnadsnämnden får med stöd av 12 kap. 8 § PBL ta ut en avgift för
handläggningen av ärendet. Avgiften är uträknad enligt
byggnadsnämndens taxa.

Information

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.

5 (6)

Tjänsteskrivelse
2020-10-02

Diarienummer

BN 2020/0324
L 2020-1321

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.
Petter Eiring
Bygglovschef

Beslutet skickas till

Mia Miettinen Wik
Bygglovhandläggare

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
I enlighet med sändlista
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