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§ 39 Planbesked för detaljplanen del av 
Klostergården 1:6 m.fl. (Nationellt Centrum för Idrott 
och Folkhälsa, NCIF) 
Dnr BN 2022/0016 

 

Ajournering 19:10-19:31 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar 

att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom planprogram 
ange förutsättningar och mål för utveckling av del av 
Klostergården 1:6 m fl. Målsättningen att uppdraget ska ha lett 
fram till slutligt beslut för planprogrammet senast under 
2023.  Planavtal avses upprättas samt  

att planintressenten ska betala 19 520 kronor i avgift för 
handläggningen av begäran om planbesked  

Reservationer 
(V) och (MP) reserverar sig mot beslutet. (V) och (MP) inger 
skriftliga reservationer, se BN protokollsbilagor § 39.01 och § 39.02. 

Protokollsanteckningar 
Björn Abelson (S): Det bör inte vara aktuellt att planera för en ny 
skola inom planområdet då inget sådant kommunalt behov 
föreligger. Kolonierna behöver ersättas i annat läge. 

Bo Wennergren (FI): Fi stödjer Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
yrkanden. 

Börje Hed (FNL) med instämmande av Per Johnsson (C): Vi 
förutsätter att planprogrammet även innefattar ny placering i 
närområdet av befintliga odlings- och kolonilotter. 

Sammanfattning 
En ansökan om planbesked inkom till stadsbyggnadskontoret 20 
oktober 2021 för att möjliggöra etablering av Nationellt Centrum för 
Idrott & Folkhälsa (NCIF) med tillhörande utemiljöer, samt att utreda 
möjligheten till ytterligare förtätning med bostäder och lokaler för 
utbildning i anläggningens närområde. Även Källbybadet inkluderas i 
ansökan för att utreda möjlig utveckling av detta samt synergier med 
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och kopplingar till Aktivitetstråket, NCIF och Höjeådalens 
rekreationsområde. 

Förslaget har stöd i gällande översiktsplan och ligger i linje med 
aktuell planering inom fördjupningen av översiktsplanen för Källby 
och byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2021-03-12. Förslaget 
stärker Aktivitetstråket och Höjeådalens rekreationsområde och 
naturreservat.  

Marken ägs i huvudsak av Lunds kommun och mark- och 
exploateringsfrågor behöver utredas parallellt med arbetet med 
planprogrammet.  Hemsö fastighets AB, Skånes friidrottsförbund och 
Lunds kommun tecknade en avsiktsförklaring i december 2020 och 
stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Hemsö 
Fastighets AB med Fojab arkitekter har berett ärendet i ett förarbete 
under våren 2021. 

Planprogramarbetet utgår från, liksom fördjupningen av 
översiktsplanen för Källby, att höghastighetsjärnvägen nyttjar de 
fyra markförlagda spår som anläggs nu för att tas i bruk december 
2023. Olika utredningsalternativ för höghastighetsjärnvägen är dock 
fortsatt aktuella och kan komma att påverka programarbetet. 

Yrkanden 
Ordförande Klas Svanberg (M) med instämmande av Börje Hed 
(FNL), Björn Abelson (S), Ann Schlyter (V) och Dimitrios Afentoulis 
(KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Ulf Nymark (MP) yrkar att meddela negativt planbesked och därmed 
inte påbörja någon planläggning för del av Klostergården 1:6 m.fl. 
samt enligt 2:a att-satsen i förvaltningens förslag. 

Ann Schlyter (V) yrkar följande tillägg: 1) att skolan utgår ur 
planprogrammet 2) att koloniområdena inte ska skövlas utan 
kvarstå. 

Björn Abelson (S) yrkar avslag på Ann Schlyters 
(V) tilläggsyrkanden. 

Beslutsgång 
Ordförande Klas Svanberg (M) ställer sitt eget m.fl. bifallsyrkande till 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Ulf Nymarks (MP) 
avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla 
sitt eget m. fl. yrkande. Omröstning begärs. 

Byggnadsnämnden godkänner följande omröstningsordning: ja för 
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och nej för avslag 
på detsamma. 
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Omröstning genomförs och utfaller enligt följande: 

Ordförande Klas Svanberg (M), Börje Hed (FNL), Fredrik 
Folkesson (L), Per Johnsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Dragan 
Brankovic (SD), Björn Abelson (S), Margita Malmros (S), Pär Bierlein 
(S) och Ann Schlyter (V) röstar ja för bifall till 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Ulf Nymark (MP) röstar nej för avslag på detsamma. 

Ordförande Klas Svanberg (M) konstaterar att byggnadsnämnden 
med 10 ja-röster mot 1 nej-röst beslutat att bifalla 
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Därefter ställer ordföranden Ann Schlyters (V) respektive 
tilläggsyrkande mot Björn Abelsons (S) avslagsyrkande och finner att 
byggnadsnämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandena. 

  

Underlag för beslut 
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-02  
 Begäran om planbesked 2021-10-20 
 Byggnadsnämndens inriktningsbeslut för Fördjupningen av 

översiktsplanen för Källby, 2021-03-11 
 Avsiktsförklaring mellan Lunds kommun, Hemsö Fastighets 

AB och Skånes Friidrottsförbund, 2020-12-10 

Beslutet skickas till 
Enligt sändlista 
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Byggnadsnämnden 
 
Tid och plats 2022-03-24 klockan 17.30–21.00, ajournering klockan 19.10-

19.31, 20.14-20.25, 20.46-20.52, Meteoriten, plan 7, Kristallen, 
Brotorget 1 

  
Beslutande  
Ledamöter Klas Svanberg (M), ordförande 

Börje Hed (FNL), vice ordf 
Björn Abelson (S), 2:e v ordf 
Per Johnsson (C) 
Dimitrios Afentoulis (KD) 
Margita Malmros (S) 
Ulf Nymark (MP) 
Ann Schlyter (V) 
Dragan Brankovic (SD), närvarande § 32–50, kl. 17.36-21.00 

 

  
Tjänstgörande ersättare Fredrik Folkesson (L), tjänstgör för Christoffer Karlsson (L)  

§ 31–50 
Pär Bierlein (S), tjänstgör för Nikola Maka (S) § 31–50 
Carl Danielsson (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD) § 31 

 
Övriga närvarande  
 

Ersättare Lena Gustafsson (M) 
Ann Tångmark (FNL) 
Per-Olof Järvegren (S) 
Helmut Moser (V) 
Bo Wennergren (FI), närvarande § 31–45, kl. 17.30-20.48 

  
Övriga Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör 

Anna Vroland, administrativ chef 
Cecilia Hansson, översiktsplanechef 
Ole Kasimir, planchef 
Jonas Andreasson, stadsingenjör 
Ian Cortes Guzman, t.f. bygglovschef 
Petter Eiring, stadsantikvarie och arkitekt 
Jonas Nordström, jurist 
Maria Milton, biträdande planchef 
Katarina Meier, planarkitekt 
Susanna Bruzell, hållbarhetsstrateg 
Charlotte Hägg Reader, arkitekt 
Sofia Friman Olin, jurist 
Åsa Nyberg, planarkitekt 
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Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare 
 
Justerare Per Johnsson (C) med Ulf Nymark (MP) som ersättare 
  
Paragrafer § 31–50 
  
Tid och plats för justering Digital justering den 4 april 2022, kl. 09.00 
 
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 Byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-24 
  
Paragrafer § 31–50 
  
Datum då anslaget sätts upp 2022-04-06 Datum då anslaget tas ned 2022-04-28 
  
Förvaringsplats för protokollet Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5, 

Brotorget 1 
  
  
Underskrift  
 Jenny de Navarro Jones 
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