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Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Mia Honeth (L), anmäler delikatessjäv och deltar ej i handläggningen
av § 74
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)
Dimitrios Afentoulis (KD)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Akram Heidari (S) § 63-84
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP) § 63-84
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 74

Ersättare

Margita Malmros (S)
Alexander Wallin (M)
Axel Nordberg (L)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Kent Ratcovich, planarkitekt
Johan Lindström, samhällsplanerare
Daniel Mathiasson, samhällsplanerare
Ellinor Swahn, planarkitekt
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Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Joel Hall, exploateringsingenjör

Justerare

Mia Honeth (L) med Fredrik Fexner (S) som ersättare
§ 63-73 och § 75-84
Fredrik Fexner (S) med Mohsen Abtin (S) som ersättare § 74
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§ 63-84

Plats och tid för justering Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 26 april 2018 kl.
09.00
Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Mia Honeth (L) § 63-73 och § 75-84

Fredrik Fexner (S) § 74

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 63

Godkännande av dagordning och val
av justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Mia Honeth (L) med Fredrik Fexner (S) som ersättare.
Till justerare för ärende 12 utses Fredrik Fexner (S) med Mohsen Abtin
(S) som ersättare.
Justering av protokollet sker den 26 april 2018 kl. 09.00 på
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
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§ 64

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning informerar om aktuella frågor
samt bekräftar att bussturen för byggnadsnämnden i maj 2018 för att titta
på stadsbyggnadsprojekt i Lund sker den 15 maj 2018 kl. 15.00-18.00.
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§ 65

Byggnadsnämndens ordförande
informerar

Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) informerar om
aktuella händelser samt uppmärksammar att byggnadsnämndens
arbetsutskott 2018-04-05 beslutade att godkänna en namnutmaning
för ärende 3, Namnärende: Kvarteret Kryptan.
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§ 66

Västerbropengen. Information.

Dnr BN 2018/0094

Sammanfattning
Joel Hall informerar om Västerbropengen.
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§ 67

Lunds kommuns översiktsplan utställning

Dnr BN 2018/0142

Sammanfattning
Ett förslag till översiktsplan för Lunds kommun har tagits fram för beslut
om utställning.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. I översiktsplanen talar
kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det
gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning.
Kommunfullmäktige gav uppdrag för en ny översiktsplan 2015-09-24.
Därefter togs ett samrådsförslag fram som beslutades av
byggnadsnämnden 2017-09-21. Ett samråd ägde rum mellan 28
september och 30 november 2017. Därefter har ett förslag till
översiktsplan arbetats fram som nu föreslås beslutas för utställning.
Planen ska ställas ut under minst två månader. Översiktsplanen planeras
sedan godkännas i byggnadsnämnden i augusti för vidare beslut om
antagande i kommunfullmäktige i september.

Beslutsunderlag
Lunds kommuns översiktsplan, del 1 Planstrategi, utställningsförslag
(2018-04-09)
Lunds kommuns översiktsplan, del 2 Markanvändning och hänsyn,
utställningsförslag (2018-04-09)
Lunds kommuns översiktsplan, Miljökonsekvens- och
hållbarhetsbeskrivning, beslutsunderlag (2018-04-09)
Lunds kommuns översiktsplan, Samrådsredogörelse, beslutsunderlag
(2018-04-09)
Plansch, Mark- och vattenanvändningskarta samt planstrategi, bilaga
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Mia Honeth (L) och Dimitrios
Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Ulf Nymark (MP) yrkar att Byggnadsnämnden konstaterar:
att utställningsförslaget innehåller en rad övergripande
ställningstaganden såväl som mera detaljerade ställningstaganden som
inte ingick i och/eller tydliggjordes i samrådsförslaget. Inte heller ingick
miljökonsekvens- och hållbarhetsbedömning. Enligt Plan- och bygglagen
ska kommunen under samrådet ”redovisa förslagets innebörd, skälen för
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förslaget, förslagets konsekvenser …” Underlaget i samrådet uppfyller
enligt nämndens mening inte PBL:s krav.
Miljöpartiet yrkar därför som förstahandsyrkande att Byggnadsnämnden
beslutar
att till Stadsbyggnadskontoret återremittera utställningsförslaget till
översiktsplan med uppdrag att bearbeta planförslaget enligt preciseringar
nedan:
att därefter ett nytt samrådsförfarande genomförs:
I återremissuppdraget yrkar Miljöpartiet på att följande bearbetningar
görs:
ÖVERGRIPANDE
1. att begränsa planperioden till år 2040 och att därmed att
samtliga utbyggnadsområden efter detta år utgår ur planen
2. att samtliga föreslagna vägreservat och trafikplatser enligt förteckning
Del 2, sid 58 i utgår
3. att översiktligt beskriva vilka åtgärder som krävs för att Lund ska
klara klimatmålet för transportsektorn
4. att nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs
5. att inarbeta konsekvensändringar av dessa ändringar i hela dokumentet
MÅL
I återremissuppdraget yrkar vi på att följande mål omformuleras:
att mål 2 i avsnittet ”Det växande Lund” omformuleras så att ingen ny
jordbruksmark av klass 8 - 10 planläggs för exploatering och att stor
restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska gälla
att mål tre under ”Det gröna Lund” omformuleras så att det inte
begränsas till enbart högkvalitativ blågrön infrastruktur.
STRATEGIER
I återremissuppdraget yrkar vi också på att följande strategier
omformuleras:
A. Strategi 4, sid 31, omformuleras så att parker skyddas från
exploatering liksom andra kvalitativa grönytor.
B. En ny strategi läggs till som innebär att infrastrukturen för gångrespektive cykeltrafik ska utformas med utgångspunkt från de båda
trafikslagens skilda förutsättningar. Gångtrafik ska som huvudprincip
skiljas från cykeltrafik genom fysiska åtgärder i gaturummet
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STÄLLNINGSTAGANDEN
I återremissuppdraget yrkar vi också på att följande ställningstaganden
omformuleras respektive tilläggs:
att ställningstagandet om möjliggörande av stadsutveckling vid Källby
fastslår att flera tekniska lösningar än flyttning av reningsverket
möjliggör stadsutveckling i området (sid 7)
att ställningstagande nr 11, sidan 20, omformuleras så att det framgår att
påverkan på naturvärden och ekologiska värden i blandad
stadsbebyggelse ska undvikas och endast i särskilda och välmotiverade
undantagsfall få förekomma
att ställningstagande nr 1, sidan 34, omformuleras att stå i samklang med
uppdrag att omformuleras mål 2 i avsnittet ”Det växande Lund”
att ett tredje ställningstagande gällande cykel, sid 52, läggs till ett
klargörande att de ökande transporterna med lastcyklar och elcyklar
ställer nya krav på cykelbanornas bredd och standard
Som andrahandsyrkande:
att Byggnadsnämnden beslutar avslå Stadsbyggnadskontorets förslag att
ställa ut planen
Bernt Bertilsson (C) yrkar avslag på stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Ulf Nymarks (MP) återremissyrkande.
Helmut Moser (V) yrkar återremiss av översiktsplanen och att den
bearbetas med hänsyn till:
- att ha som utgångspunkt i planeringen att den högklassiga
jordbruksmarken ska bevaras, och att inte fler gamla hus ska rivas
- att planperioden begränsas fram till år 2040.
- att behålla planerade utbyggnadsområden i Genarp, Södra Sandby och
Veberöd
- att vara extra varsam vid förtätning i Lunds stadskärna så att kulturarvet
i form av gatunät och gamla byggnader bevaras
- att planera för framtida spårväg till Dalby och Bjärred
- att skapa ett finmaskigt nät av gång-och cykelvägar med alléer kring
Lund där bristen på allemansrättslig mark är stor.
- att inte bygga nya avfarter på E22

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks (MP)
m.fl. återremissyrkande mot Björn Abelsons (S) avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå Ulf Nymarks (MP) m.fl.
återremissyrkande.
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Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Fredrik Fexner (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L) och Dimitrios
Afentoulis (KD) röstar avslag på Ulf Nymarks m.fl. återremissyrkande.
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Helmut Moser (V) och Bernt
Bertilsson (C) röstar bifall till Ulf Nymarks (MP) m.fl.
återremissyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 7
röster mot 4 beslutat att avslå Ulf Nymarks (MP) m.fl.
återremissyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Ulf
Nymarks (MP) m.fl. avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Fredrik Fexner (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Helmut Moser
(V) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Bernt Bertilsson (C) röstar
avslag på stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelsons (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 8
mot 3 röster beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

upprättade planhandlingar, Lunds kommuns översiktsplan,
godkänns för utställning.

Reservationer
(C) och (MP) reserverar sig mot beslutet och inger skriftliga
reservationer, se protokollsbilagor BN § 67/01 och BN § 67/02.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): FI uttalar att om strålsäkerhetsmyndigheten eller
Länsstyrelsen avråder från bostadsbyggande i ESS närområde eller
Brunnshög, bör detaljplanerna för dessa områden revideras i enlighet
med rekommendationerna för en beredskapszon.
Bo Wennergren (FI): FI ansluter sig till yrkandet från MP angående
återremiss, men ej avslag.
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Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

12 (43)

Protokollsbilaga BN § 67/01

Centerparti-et
Reservation ärende Lunds kommuns översiktsplan

- utställning

Centerpartiet vill reservera sig mot att översiktsplanen (ÖP) sänds ut på utställning.
Skälet är att i planen kommer att förbruka för mycket jordbruksmark av klassen 8-10 främst
runt Lunds tätort, Stångby tätort och västra Veberöd.
Vi är emot vägreservat från Stångby väster ut samt yttre godsspår.
Lunds bästa åkermark måste skyddas och inte förbrukas

till utbyggnad utan användas för

produktion av livsmedel. I Lundaeko finns hållbarhetsmål för stadsbyggnadsutveckling där
uttrycks tydligt att "restriktiv exploatering av brukningsvärd jordbruksmark" det målet
uppnås inte. Målet är taget av fullmäktige.
Vi är f<ir en utbyggnad i östra kommundelarna där jordbruksmarken ger betydligt sämre
avkastning. Vi menar att en utbyggnad runt 30% bör ske iöstra tätorterna. Det kommer att
förbättra servicen, skolor, äldrevård och kollektivtrafiken.

Med en vettig förtätning i Lunds kommun kommer ÖP uppfylla de behov av bostäder som
krävs till 2040, utan att ta i anspråk ny högproduktiv åkermark. Fram till 2040 kommer också
ÖP'n att aktualiseras flera gånger.

'/"/

4.,/---

Protokollsbilaga BN § 67/02

Protokollsbilaga BN § 67/02
Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-04-19

Ärende 5. Lunds kommuns översiktsplan - utställning

Nej till översiktsplaneförslaget
– ja till en hållbar översiktsplanering
Miljöpartiet röstade mot att förslaget till översiktsplan för Lunds
kommun ska ställas ut. Vårt nej till planförslaget är ett ja till bevarandet
av högklassig jordbruksmark, ett ja till minskade klimatutsläpp från
vägtrafiken och ett ja till att skydda våra parker från exploatering. Kort
sagt ett ja till en hållbar översiktsplanering.
I första hand yrkade vi på återremiss till Stadsbyggnadskontoret med uppdrag att
bearbeta förslaget och genomföra ett nytt samråd.
Bakgrunden till vårt ställningstagande är att vi anser att det genomförda samrådet
inte uppfyller Plan- och bygglagens krav på underlag och dialog i samrådet. Lundabor
och andra berörda har i samrådet inte kunnat överblicka konsekvenserna av de beslut
som nämnden tog innan samrådsförslaget skickades. Besluten fanns inte integrerade
i samrådsdokumentet; de fanns endast som en protokollsbilaga.
Det är framför allt två nämndbeslut som förändrade grundförutsättningarna i
Stadsbyggnadskontorets (SBK) samrådsdokument. Dels beslutade nämnden att lägga
till samtliga utbyggnadsområden som fanns med i Översiktsplan 2010. Det innebär
att en omfattande, men icke-kvantifierad, areal av jordbruksmark, även högklassig
sådan, ska tas i anspråk efter år 2040. Detta utöver den jordbruksmark på 650 hektar
som enligt planen ska exploateras före år 2040.
Dels beslutade nämnden att från Översiktsplan 2010 också lägga in samtliga bilvägar
och biltrafikplatser i planförslaget. SBK:s förslag var att dessa utbyggnadsområden
och bilvägar inte skulle ingå i den nya översiktsplanen. Miljö- och
hållbarhetskonsekvenser för dessa fundamentala ändringar i planförslaget fanns inte
heller med i planförslaget.
Det ursprungliga förslaget till ny översiktsplan var ur miljö- och klimatperspektiv ett
klart framsteg jämfört med tidigare planer. Utställningsdokumentet innehåller
fortfarande många bra strategier och ställningstaganden. För att nämna enbart några
exempel:
- Tätorterna ska växa främst genom förtätning
- Utbyggnad ska ske främst i lägen med god tillgång till kollektivtrafik
- Omvandling av trafikleder till stadsgator, s k boulevardisering
- All resandeökning ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik
- Ge fotgängare större och kvalitativa utrymmen i stadsrummet för att tillgodose
deras behov
Inriktningen mot hållbarhet i punkter som de ovan refererade försvagas dock av
Byggnadsnämndsmajoritetens beslut.

Protokollsbilaga BN § 67/02

Vad gäller den kraftiga utbyggnaden av verksamheter och bostäder på jordbruksmark
står den i strid mot förtätningsstrategin. Besluten om den storskaliga satsningen på
kapacitetsökningar för motortrafiken minskar möjligheterna att nå kommunens
klimatmål (minskning av utsläppen av klimatpåverkande gaser med 80 procent fram
till år 2030 och nära noll år 2050) och den försvårar ”boulevardiseringen” av
trafikleder. Majoritetens ställningstagande om fortsatt vägutbyggnad permanentar
bilsamhället och låser fast invånarna i bilberoende och ger mindre utrymme för
fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.
I vårt återremissyrkande tar vi upp en rad punkter där vi vill se förändring av planen.
Därutöver har vi givetvis synpunkter på enskilda formuleringar i såväl strategier, som
ställningstaganden och löpande text. Vi har dock valt att i yrkandet lyfta fram de
punkter som är mest avgörande för planens inriktning.
Vi reserverar oss mot Byggnadsnämndens beslut till förmån får vårt
förstahandsyrkande om återremiss till Stadsbyggnadskontoret och vårt
andrahandsyrkande om avslag.
Lund 2018-04-24

Ulf Nymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare
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§ 68

Byggnadsnämnden Delårsrapport 31
mars 2018

Dnr BN 2018/0007

Sammanfattning
Syftet med delårsrapporten är att skapa ett redskap som snabbt fungerar
som ett signalsystem för avvikelser mot verksamhetsplaner.
Vad avser händelser av väsentlig betydelse kan särskilt lyftas arbetet med
att digitalisera bygglovsprocessen, utvecklas exploateringsprocessen ”Ax
till limpa” med tekniska förvaltningen samt implementering av
kommunens vision och förhållningssätt.
Byggnadsnämnden redovisar per den 31 mars 2018 ett resultat på plus
2,1 mnkr. Helårsprognosen prognostiseras till minus 0,3 mnkr.
Sjukfrånvaron för årets två första månader är något högre jämfört med
motsvarande månader 2017.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport mars.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 april 2018
Byggnadsnämnden delårsrapport mars 2018

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten mars 2018
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 69

Utnämnande av DPO
(Dataskyddsombud)

Dnr BN 2018/0111

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018,
utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av
bestämmelserna om dataskydd i EU. Enligt förordningen är det
obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga och
personuppgiftsbiträden att utnämna ett dataskyddsombud, vilket är fallet
för Lunds kommuns samtliga nämnder. Bestämmelserna om
dataskyddsombud återfinns i artiklarna 37-39 i GDPR.
Kommunkontoret har anställt en jurist vid namn Maria Skogh. Hon
bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att utses till
dataskyddsombud.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-06

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

utse Maria Skogh till dataskyddsombud för byggnadsnämnden från
och med den 25 maj 2018.
delegera beslutanderätt till förvaltningschef att utse vikarierande
dataskyddsombud för begränsade tidsperioder om högst 12
månader. Beslut om utnämnande av vikarierande dataskyddsombud
ska anmälas till byggnadsnämnden.

Beslut expedieras till:
Akten
Datainspektionen (anmälan via deras webbplats)
Kommunkontoret, administrativa avdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 70

Remiss: ”Motion från Holger Radner
(L) angående säkerheten vid
järnvägstrafiken genom Lunds
centrum”

Dnr BN 2018/0112

Sammanfattning
Holger Radner (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i
Lunds kommun angående utredning av säkerheten vid järnvägen genom
Lunds centrum. Radner påtalar att på järnvägen genom centrala Lund
dagligen transporteras stora mängder gods, varav en del utgör så kallat
farligt gods. För att klargöra säkerheten kring dessa transporter
hemställer Radner att kommunfullmäktige ska uppdra åt
kommunstyrelsen att tillskriva Trafikverket med begäran om att verket i
samband med utbyggnaden av stambanan även utreder de risker som
dessa transporter medför.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till byggnadsnämnden,
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har
även bett om yttrande från Räddningstjänsten Syd.
Förvaltningarna ser positivt på att kommunstyrelsen tillskriver
Trafikverket med begäran om att verket genomför en risk- och
säkerhetsutredning med avseende på de risker som transporter av farligt
gods genom centrala Lund medför.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr MN 2018/0038.3, TF 2018/0201,
BN 2018/0112.
Motion från Holger Radner (L) angående säkerheten vid järnvägstrafiken
genom Lunds centrum den 6 mars 2018, dnr KS 2018/0216.

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Helmut Moser (V), Mia Honeth
(L), Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C) och
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Mia Honeth (L) yrkar därutöver med instämmande av Klas Svanberg
(M), Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis
(KD) följande tilläggsyrkande:
att byggnadsnämnden ska tillstyrka motionen

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Mia Honeths (L) m.
fl. tilläggsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar
att avslå Mia Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Fredrik Fexner (S),
Mohsen Abtin (S), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V) röstar
avslag på Mia Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar bifall till Mia
Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6
röster mot 5 beslutat att avslå Mia Honeths (L) m.fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens, tekniska
förvaltningens och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, samt
översända skrivelsen till kommunkontoret

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

16 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 71

Remiss: Samråd om Lund kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023

Dnr BN 2018/0120

Sammanfattning
Tekniska nämnden har för yttrande remitterat Lunds kommuns förslag till
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023. Tekniska förvaltningen,
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag
till åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019-2023 i enlighet med
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-06, §128 KS 2016/0255. Som
underlag ligger den bullerkartläggning av omgivningsbuller som gjordes
2016. Åtgärdsprogrammet är upprättat med stöd av förordningen om
omgivningsbuller (SFS 2004:675) och är den andra upplagan av
kommunens åtgärdsprogram mot buller.
Syftet med Lund kommuns åtgärdsprogram är att bidra till att skapa en
god ljudmiljö och en ännu attraktivare boendekommun, samtidigt som
bullrets negativa påverkan på människors hälsa minimeras. Under
kommande programperiod, 2019-2023, är målsättningen att fortsätta
utveckla ett systematiskt och kontinuerligt arbete med att skapa en
hållbar och god ljudmiljö i Lunds kommun. Kommunens långsiktiga
arbete med bland annat LundaMaTs och översiktsplanen bidrar till detta.
Det finns områden där bullerkartläggningen visar på brister eller/och
delar som kan förbättras. Åtgärdsprogrammet innehåller förslag på
åtgärder som kommunen kan vidta för att förbättra trafikbullersituationen
i Lunds kommun.
Programmet innefattar förslag på åtgärder där byggnadsnämnden står
som ansvarig. Programmet innehåller även förslag för kommunens
samordning kring hållbar ljudmiljö.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 5 april 2018
Remissversion 2018-02-19 Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller
2019-2023

Yrkanden
Björn Abelson (S), Helmut Moser (V), Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg
(M) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Helmut Moser (V) yrkar därutöver följande tilläggsyrkande:
att lägga till möjligheten till hastighetsbegränsningar till
åtgärdsprogrammet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Ulf Nymark (MP) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
därutöver följande tilläggsyrkande:
att åtgärdsprogrammet ska prioritera åtgärder som dämpar bullret vid
källan, dvs åtgärder för att förebygga buller.
Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Helmut Mosers (V) och Ulf Nymarks
(MP) m.fl. tilläggsyrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Helmut Mosers (V)
tilläggsyrkande mot Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att avslå Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Fredrik Fexner (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar avslag på Helmut
Mosers (V) tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V) röstar
bifall till Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 8
röster mot 3 beslutat att avslå Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks (MP)
m.fl. tilläggsyrkande mot Klas Svanbergs (M) avslagsyrkande och finner
att byggnadsnämnden beslutar att avslå Ulf Nymarks (MP) m.fl.
tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

anta denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över Lunds kommuns
åtgärdsprogram mot buller 2019-2023
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att medverka i genomförandet
av åtgärdsprogrammet

Utdragsbestyrkande

18 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): FI ansluter sig till tillägget från V.
Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 72

Detaljplan för del av Höjdpunkten 1 m
fl. Planuppdrag - standardförfarande i
delegation.

Dnr BN 2018/0127

Sammanfattning
Lunds renhållningsverk har 2017-10-02 begärt planläggning för
sopsugsterminal.
Detaljplanen innebär ingen betydande miljöpåverkan. Det föreslås därför
inte att göras en formell miljöbedömning enligt miljöbalken. Behovet av
miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen kommer alltså inte att
belysas i en separat miljökonsekvensbeskrivning.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Beställning av detaljplan för sopsugsterminal (aktbilaga 1 och 2)

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut med följande tilläggsyrkande: planavtal avses upprättas.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av att bygga en sopsugsterminal inom del av
Höjdpunkten 1 m fl. i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande
ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses
upprättas.

Beslut expedieras till:
Lunds Renhållningsverk
Akten
(info@rsyd.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 73

Detaljplan för Pilgrimen 2 samt del av
Stora Råby 36:22. Planuppdrag standardförfarande i delegation.

Dnr BN 2018/0128

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har inkommit med ansökan om upprättande av ny
detaljplan för rubricerat område. Syftet är att pröva lämpligheten att
uppföra bostäder inom område som tidigare är planlagt för handel,
småindustri och kontor av icke störande art.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Inkommen ansökan (aktbilaga 1-2 och 5)

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP) och Dimitrios Afentoulis (KD)
yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av att uppföra bostäder inom Pilgrimen 2 och del av
Stora Råby 36:22 i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska
tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten
(info@rsyd.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 74

Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och
del av 17:1 m.fl. i Stångby. Samråd.

Dnr BN 2018/0132

Jäv
Mia Honeth (L) anmäler delikatessjäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.

Sammanfattning
Eco Village Vallkärratorn AB inkom 2015-05-15 med begäran om
planbesked för detaljplan för fastigheterna Vallkärratorn 8:18, 8:83 samt
8:15. Begäran gällde möjligheten att skapa ett nytt bostadsområde med
160-200 bostäder. Byggnadsnämnden beslutade 2015-09-17 att ge
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan med utökat
förfarande.
Tekniska nämnden inkom 2018-02-16 med en begäran om planläggning
för del av fastigheterna Vallkärratorn 17:1 och Vallkärratorn 8:80 för
ändamålet bostäder med tillhörande gator, förskola och parkområde med
damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-03-01 att ge
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan med utökat
förfarande. I planområdet ska även befintliga bostadsfastigheter
Vallkärratorn 8:76, 8:82, 8:89, 8:90 och 8:91 ingå.
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade under samma möte, 2018-0301, att de båda planområdena enligt ovan skulle slås samman och
handläggas som en detaljplan med PÄ-nummer 18/2015 under namnet
Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av17:1 m fl.
Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra:
• Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder
• En förskola för 8 avdelningar
• Ett gruppboende med 6 lägenheter
• Park med damm för fördröjning och rening av dag- och
dräneringsvatten
• Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som
sammankopplas med omgivande gatunät
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-06
Illustration, upprättad 2018-04-06
Planbeskrivning, upprättad 2018-04-06

Yrkanden
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M) och Dimitrios Afentoulis
(KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Bernt Bertilsson (C), Ulf Nymark (MP) och Helmut Moser (V) yrkar
återremiss med uppdrag till stadsbyggnadskontoret att avskriva planen.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot
Bernt Bertilssons (C) m.fl. återremissyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Fredrik Fexner (S),
Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Christoffer Karlsson (L) och
Dimitrios Afentoulis (KD) röstar bifall till Björn Abelsons (S) m.fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Helmut Moser (V) och Bernt
Bertilsson (C) röstar bifall till Bernt Bertilssons (C) m.fl.
återremissyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 7
röster mot 4 beslutat att bifalla Björn Abelsons (S) m.fl. bifallsyrkande
till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m fl. i
Stångby, Lunds kommun för samråd

Reservationer
(C), (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet. (C) och (MP) inger
skriftliga reservationer, se protokollsbilagor BN § 74/01 och BN § 74/02.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): FI ansluter sig till yrkandet på avslag från Bernt
Bertilsson (C).

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Eco Village Vallkärratorn AB

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (43)

Protokollsbilaga BN § 74/01

q-

Centerpartlet
Reservation Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av L7:l m.f!. i Stångby.
Samråd.
Centerpartiet emotsätter sig att sända ut planen på samråd. Planen förbrukar 10 ha av
högproduktiv åkermark 10 +. Lunds bästa åkermark måste skyddas och inte förbrukas till
utbyggnad utan användas för produktion av livsmedel. I Lundaeko finns hållbarhetsmålför
stadsbyggnadsutveckling där uttrycks tydlist att "restriktiv exploatering av brukningsvärd
jordbruksmark" det målet uppnås inte. Målet är taget av fullmäktige.
Vi accepterar att man bygger på anstaltsområdet då detta område redan är taget ur
produktion och är svårt att återställa.

Bernt Bertilsson (C

)

Protokollsbilaga BN § 74/02

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-04-19

Ärende 12
Detaljplan för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m fl i Stångby – samråd

En plan för exploatering av jordbruksmark
– i strid mot översiktsplanen
Miljöpartiet röstar nej till Byggnadsnämndens beslut att skicka
ut detaljplanen för Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 för
samråd. Det gör vi för att högproduktiv jordbruksmark
exploateras och för att detaljplanen står i strid mot såväl
gällande översiktsplan som Lunds utbyggnads- och
boendestrategi.
Det aktuella planområdet står i översiktsplanen angivet som möjligt
utbyggnadsområde först efter år 2030. Utbyggnads- och boendestrategin, fastställd
av kommunfullmäktige år 2016, slår fast att ingen utbyggnad i Stångby, utöver de
pågående detaljplanerna Stångby väster II och Stångby öster, är aktuell förrän
tidigast efter år 2025.
Detaljplanen står även i strid mot en annan av Utbyggnads- och boendestrategins
grundläggande strategier: att bygga färdigt de områden som redan påbörjats och att
begränsa antalet projekt som samtidigt är igång.
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande att återremittera detaljplanen till
Stadsbyggnadskontoret med uppdrag att avskriva planen, dvs att avbryta planarbetet.
Lund 2018-04-25

Ulf Nymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 75

Detaljplan för Fyrspårsutbyggnad
Flackarp - Högevall. Samråd. (station
Klostergården)

Dnr BN 2018/0133

Sammanfattning
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår.
Byggstart skedde hösten 2017 för del av sträckan. Denna detaljplan är en
del av planeringsarbetet för att medge kapacitets-ökningen och innebär
ett nytt stationsläge för pågatåg vid Klostergården.
Stationsläget kommer att förbättra kopplingen av befintliga och framtida
bostäder till centrum och regionen genom en strategisk placering mellan
Klostergården, rekreationsstråket Höje å och Sparbanken Skåne arena.
Planförslaget innehåller ett utökat, flexibelt planområde med
användningen ”T” och preciseringen ”Järnvägstrafik”. Användningen
rymmer de kompletterande funktioner som stationsmiljön innefattar
såsom hållplatser, parkering och bullerskydd.
Konsekvenser av fyrspåret och pågatågstationen är förutsättningar för
bättre kommunikationer med tåg och därmed ökad tågtrafik, men även
större barriäreffekt samt ökade bullerstörningar.
För att minska barriäreffekten av spårområdet anläggs en ny, breddad
underjordisk passage för gående och cyklister i direkt anslutning till
stationens plattformar.
Bullerstörningarna som ett plangenomförande innebär kräver
bullerdämpande åtgärder, vilket främst hanteras med skärmar.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen
och en miljökonsekvensbeskrivning ingår i planhandlingarna.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-06
Illustrationer, upprättade 2018-04-06
Planbeskrivning, upprättad 2018-04-06
Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad 2018-04-06

Yrkanden
Björn Abelson (S), Klas Svanberg (M), Ulf Nymark (MP), Mia Honeth
(L), Dimitrios Afentoulis (KD), Bernt Bertilsson (C) och Helmut Moser
(V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (43)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Fyrspårsutbyggnad Flackarp – Högevall
(station Klostergården) i Lund, Lunds kommun för samråd.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Cykel- och gångvägens sträckning på västra sidan bör
ses över. Det är nödvändigt att GC-banan ges en väl tilltagen bredd.
Gångtrafik måste skiljas från cykeltrafik med fysiska åtgärder..
Helmut Moser (V) instämmer med Ulf Nymarks (MP)
protokollsanteckning.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD): Vi förutsätter att detta
ärende inte förhindrar en eventuell framtida nedgrävning av järnvägen.
Beslut expedieras till:
Trafikverket
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 76

Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38
m.fl. Samråd.

Dnr BN 2018/0130

Sammanfattning
Den 22 januari 2015 inkom mark- och exploateringskontoret, Tekniska
förvaltningen med planansökan för Grynmalaren 37 och 38 med syfte att
ta ett helhetsgrepp för området och skapa förutsättningar för en bättre
lösning för förskolan och för området. Beslut om planuppdrag gavs den 5
november 2015 av Byggnadsnämnden.
Den 20 april 2017 tog Byggnadsnämnden inriktningsbeslut för fortsatt
planarbete. Syftet med inriktningsbeslutet var att slå fast att planarbetet
kan utgå från att den befintliga förskolan Grynmalaregården kan ersättas
med en ny förskola. Detaljplanen har trots inriktningsbeslutet om att
Grynmalaregårdens förskola ska ersättas med en ny förskola utformats
flexibelt så att en ny förskola kan byggas men även möjliggöra en
tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad.
Markanvisning har gjorts till Seniorgården i planområdets norra del och
Wermlands nation i planområdets södra del.
Planförslaget möjliggör:
• 7000 kvm ny bebyggelse, cirka 80 stycken bostadslägenheter och krav
om att 50% av Lilla Tvärgatans fasadlängd ska utgöras av
verksamhetslokaler.
• Förskola, antingen tillbyggnad till befintlig förskolebyggnad,
Grynmalaregården, med totalt sex avdelningar eller en ny
förskolebyggnad, med sex avdelningar.
• En ny transformatorstation.
• Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Wermlands nations
byggnader och varsamhetsbestämmelser för Grynmalaregårdens
förskolebyggnad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 201804-06
Planbeskrivning, upprättad 2018-04-06

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Yrkanden
Björn Abelson (S), Helmut Moser (V), Mia Honeth (L) och Dimitrios
Afentoulis (KD) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Helmut Moser (V) yrkar därutöver följande tilläggsyrkande:
att i det fortsatta detaljplanarbetet utgå från att förskolebyggnaden ska
bevaras.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons (S)
m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande
mot Björn Abelsons (S) avslagsyrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att avslå Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M),
Fredrik Fexner (S), Mohsen Abtin (S), Lena Gustafsson (M), Johan
Helgeson (MP), Bernt Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD)
röstar avslag på Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.
Helmut Moser (V) röstar bifall till hans eget tilläggsyrkande.
Mia Honeth (L) avstår från att rösta.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden beslutat
att med 9 röster mot 1 avslå Helmut Mosers (V) tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. i Lund, Lunds
kommun för samråd.

Reservationer
(V), (S) och (MP) reserverar sig mot beslutet. (V) och (MP) inger
skriftliga reservationer, se protokollsbilagor BN § 76/01, BN §76/02 och
BN § 76/03.
Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsbilaga BN § 76/01

Reservation (V)
Ärende Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. Samråd.
Vänsterpartiet stödjer att detaljplanen skickas ut för samråd eftersom den möjliggör
att föreskolebyggnaden bevaras. Ritad av Gun Sjödin och byggd 1945 är den en för
Lund unikt exempel på "folkhemsarkitektur". Att den inte är rödmarkerad i det 30 år
gamla Bevaringsprogrammet visar endast att det är hopplöst föråldrat och behöver
uppdateras.
Ur ett barnperspektiv hävdar vi dels att byggnaden som fortfarande används för sitt
ändamål kan anpassas till nya krav, dels att staden bör förnyas med bevarande av
intressanta byggnader från olika tidsepoker så att den kan illustrera samhällets
historia när barnen blir vuxna.
Den befintliga byggnadens placering diagonalt på tomten innebär bevarande av
grönskan utmed Grynmalaregatan såsom den avbildats i otaliga konstverk.

Protokollsbilaga BN § 76/02

Reservation (V)
Ärende Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m.fl. Samråd.
Utmärkt att planen ger möjlighet att bevara dagisbyggnaden. Det är en för Lund unik
"folkhemsbyggnad" från fyrtiotalet. Förhoppningsvis planeras även i fortsättningen för
bevarande.

Protokollsbilaga BN § 76/03

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-04-19

Ärende 14
Detaljplan för Grynmalaren 37 och 38 m fl. Samråd

Röstförklaring
Miljöpartiet stödjer förslaget om att planen ska skickas ut för samråd. Synpunkter
som framkommer i denna process kommer att ligga till grund för vårt
ställningstagande till huruvida Grynmalaregården ska ersättas med en ny förskola
eller om tillbyggnad av befintlig byggnad är att föredra. Självklart kommer barnens
bästa att väga tungt i vårt ställningstagande.
Lund 2018-04-24

Ulf Nymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 77

Detaljplan för Stora Råby 33:15 m.fl.
Samråd (Södra Råbylund etapp III
söder)

Dnr BN 2018/0131

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har 2015-12-16 på Tekniska nämndens (TN)
uppdrag begärt planläggning av Stora Råby 33:15 samt Stora Råby 32:33
enligt beslut i TN 2016-01-20.
Syftet med begäran om planläggning är att göra det möjligt att skapa en
blandad bostadsbebyggelse med främst flerbostadshus men även inslag
av marknära boende. I syfte att skapa en levande blandstad ska
möjligheter till centrumverksamhet i vissa bottenvåningar eftersträvas.
Inom området kan det finnas behov av bostäder för kommunal
verksamhet t.ex. gruppbostäder eller servicebostäder. Barn- och
skolförvaltningen har utryckt att det finns önskemål om skola och
förskola i området. Detaljplaneläggning mellan Sydöstravägen och Södra
Råbylund II kan ge möjlighet till byggnation av totalt ca 650 bostäder. En
förutsättning för 250 av dem är att området mellan Sydöstravägen och
Prästavägen (Slipsen) bebyggs med bostäder.
Marken är i kommunens ägo. Planområdet är ca 10,8 ha stort och ligger i
den södra delen av Råbylund gränsande till Södra Råbylund II,
Sydöstravägen och Råby sjöpark. Området är inte tidigare planlagt.
Planområdet omfattar även en del av Sydöstravägen för att möjliggöra
eventuell framtida ombyggnad på grund av befarad ökad trafikalstring i
och med ett ökat antal boende i området.
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2016-03-31 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att öppna
befintlig dagvattenkulvert och skapa en blandad bostadsbebyggelse med
främst flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i vissa
bottenvåningar samt grupphusbebyggelse inom Stora Råby 33:15 m.fl. i
Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-04-06
Illustration, upprättad 2018-04-06
Planbeskrivning, upprättad 2018-04-06

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Yrkanden
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Dimitrios Afentoulis (KD), Bernt
Bertilsson (C), Mia Honeth (L), Klas Svanberg (M) och Helmut Moser
(V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att skicka ut detaljplan för Stora Råby 33:15 m fl. i Lund, Lunds
kommun för samråd
Beslut expedieras till:
Tekniska Nämnden, Mark och exploateringskontoret, Brotorget 1,
221 00 Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 78

Detaljplan för Sankt Mikael 16.
Antagande

Dnr BN 2018/0134

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse på nuvarande
parkeringsyta inom fastigheten Sankt Mikael 16 samt att komplettera
befintlig byggnad med användning för bostadsändamål. Planförslaget
syftar även till att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelse inom
fastigheten.
Huvudidén med detaljplanen är att genom tillägg av ny bebyggelse läka
gaturummet längs Stora Algatan.
Planuppdrag med standardförfarande erhölls i februari 2016 av
Byggnadsnämnden. Detaljplanen för Sankt Mikael har varit utställd för
samråd mellan augusti och oktober 2016 och för granskning i december
2016. Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden i Lund i mars 2017.
Antagandebeslutet upphävdes sedan i Mark- och miljödomstolen i
december 2017. Domstolen konstaterade att detaljplanen kunde medföra
betydande olägenhet för boende på intilliggande fastighet i det fall
fönster i fastighetsgränsen skulle byggts för. Detaljplanen har sedan
omarbetats med syfte att eliminera den tidigare befarade olägenheten.
Rubricerad detaljplan upprättad 2018-03-01, har varit utställd för en
andra granskning i mars 2018 under tiden 5 mars – 19 mars 2018 samt
remitterats till berörda myndigheter, nämnder m fl. Under den andra
granskningen inkom tolv synpunkter. Länsstyrelsen och
Kommunstyrelsen m.fl. hade inga erinringar mot förslaget. De
synpunkter som inkommit från fastighetsägaren till X har tillgodosetts då
befintliga gavelfönster bibehålls och höjdsättningen för uteplats i söder
har minskats ytterligare. I övrigt har det gjorts mindre förtydligande i
förslaget till följd av inkomna synpunkter. Arkitektupproret samt sex
boende i Kulturkvadranten framförde i granskningen att de vill överklaga
detaljplanen.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 201803-01
Planbeskrivning, upprättad 2018-03-01
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-04-06

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.
Helmut Moser (V) yrkar återremiss till stadsbyggnadskontoret med
uppdrag att omarbeta förslaget så att det underjordiska garaget utgår från
planförslaget.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Sankt Mikael 16 i Lund, Lunds kommun
Beslut expedieras till:
Vallkärra Properties AB
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ +
tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med
planbestämmelser, illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut+anvisningar Hur man överklagar (s) till:
X
Beslut för kännedom till:
Arkitektupproret
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 79

Detaljplan för Tegelbruket 2 och 4
samt del av Tegelbruket 3 m.fl.
Antagande

Dnr BN 2018/0135

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2017-10-17, reviderad 2018-03-22, upprättat
planförslag med syftet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse med
studentbostäder och tillhörande funktioner på fastigheterna Tegelbruket 2
och 3 samt ny bostadsbebyggelse och viss del kommersiella lokaler på
fastigheten Tegelbruket 4. Skydds- och varsamhetsbestämmelser införs
för Kristianstad nations befintliga huvudbyggnad.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att införandet av rivningsförbud i
detaljplan för byggnader inte medför rätt till ersättning.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och
bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad 201710-17, reviderad 2018-03-22
Planbeskrivning, upprättad 2017-10-17, reviderad 2018-03-22
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-04-06

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta detaljplan för Tegelbruket 2 och 4 samt del av Tegelbruket 3
m.fl. i Lund, Lunds kommun.

Protokollsanteckningar
Ann Schlyter (V): V beklagar att planen inte anpassats för bevarande av
befintlig kontorsbyggnad. Denna är ett sent verk av Anselm i hans
karaktäristiska stil med bärande tegelväggar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslut expedieras till:
Kristianstads Nations Studentbostadshus
Svenska Hus AB
Helsingkrona nation
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ +
tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med
planbestämmelser och illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut+anvisningar Hur man överklagar (s) till:
X
Beslut för kännedom till:
X
Lunds universitet/LU Byggnad, Box 117, 221 00 Lund

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 80

Tidsbegränsat bygglov för uppförande
av paviljonger för dansundervisning

Dnr BN 2018/0139

Sammanfattning
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av en paviljong för
Kulturskolans verksamhet inom fastigheten X att gälla till och med 202312-31 har inlämnats av Lundafastigheter genom X.
Åtgärden vidtas inom område med detaljplan och innebär att paviljongen
till viss del uppförs på mark som inte får bebyggas samt att byggnaden
inte till fullo uppfyller de krav på form-, färg- och materialverkan som
den aktuella platsen fordrar.
Grannar har beretts tillfälle att yttra sig och ärendet har även kungjorts.
Erinringar från sakägare och berörda har inkommit. De klagande
ifrågasätter möjligheten att alls pröva ett tidsbegränsat bygglov inom den
aktuella fastigheten och att det föreslagna står i konflikt med ett nyligen
beslutat planuppdrag. De befarar också att trafiksituationen kan innebär
fara för personsäkerheten, att X byggnaden behandlas ovarsamt samt att
traditionellt medeltidsarrangemang i parken måste ställas in.
Stadsbyggnadskontoret menar att ansökan uppfyller förutsättningarna för
tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL. Planuppdraget omfattar
inte den del av X som är aktuell för ansökan, trafiksituationen bedöms
inte påverkas påtagligt och byggnadsantikvarisk sakkunnig ska utgöra
garant för att varsamheten beaktas. Medeltidsfestivalen kan genomföras
som planerat.
Vid en avvägning mellan olika intressen är det stadsbyggnadskontorets
uppfattning att det begärda bygglovet ska beviljas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Ansökan (2018-01-29) aktbil 1
Anmälan av kontrollansvarig (2018-03-21) aktbil 14
Etablering med avvecklingsplan (2018-01-29) aktbil 2
Bygglovsritningar 6 ritningar
Nybyggnadskarta (2018-02-16)
Markplaneringsplan (2018-02-16)
Fasadritning (2018-02-16)
Planritning (2018-04-04)
Planritning, del av (2018-04-04)
Sektionsritning (2018-02-16)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Yttranden från
Landskapsarkitekt (2018-02-23) aktbil 4
Stadsantikvarien (2018-02-28) aktbil 6
Tekniska förvaltningen (2018-03-02) aktbil 7
Tillgänglighetsrådgivaren (2018-03-20) aktbil 9
Erinran från rågrannar
X (2018-03-19) aktbil 8
X (2018-03-20) aktbil 11
X (2018-03-21) aktbil 13
Övriga erinringar
Styrelsen för medeltidsgruppen (2018-03-20) aktbil 10
Bemötande från sökande/verksamhetens företrädare
Kultur & fritid; trafik (2018-04-03) aktbil 16
Kultur & fritid; verksamheten (2018-04-03) aktbil 17
Övriga handlingar
Orienteringskarta
Ansökan om planuppdrag (2018-04-03) aktbil 15
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse (2018-04-06)

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse bevilja
tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av X huvudbyggnad med en
paviljong att gälla till och med 2023-12-31.
sex ritningar tillhör beslutet samt
som kontrollansvarig godkänna X

UPPLYSNINGAR
Yttranden från stadsantikvarien och landskapsarkitekten biläggs beslutet.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat
ett startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900).
Kontakta byggnadsinspektör Daniel Bengtsson, 046-35 58 37, för att
boka tid för tekniskt samråd.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men ska sändas till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund. Överklagandet ska ha inkommit till byggnadsnämnden
inom tre veckor från den dag ni har fått del av beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

Beslut expedieras till:
Lundafastigheter/Serviceförvaltningen
Kontrollansvarig
Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:
X
Underrättelse om beslutet expedieras till fastigheterna:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 81

Förhandsbesked för uppförande av två
enbostadshus

Dnr BN 2018/0140

Sammanfattning
X har 2017-08-09 inkommit med ansökan om förhandsbesked, som avser
uppförandet av två enbostadshus samt komplementbyggnader omfattande
ca 420 m2 byggnadsarea inom rubricerad fastighet.
Sakägare har hörts i ärendet. Grannar, närboende, vägsamfälligheten med
fler intressenter erinrar sig bland annat mot ökad trafik och belastning på
Norreskogsvägen och utfart mot väg 942 (Sandbyvägen) och att område
av riksintresse för naturvård och friluftsliv tas i anspråk för ny
bostadsbebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att tomtplatserna har karaktären av
lucktomter. Ett bebyggande av dessa bedöms inte nämnvärt påverka
riksintressena för naturvård och friluftsliv. De ligger i direkt anslutning
till område med detaljplan och kan anslutas till kommunalt vatten- och
avloppsnät samt åtnjuta övrig kommunal service. Bullerskyddsåtgärder
kan dock komma att krävas på grund av närheten till väg 942 och tillgång
till Norreskogsvägen ska säkerställas genom att de nya fastigheterna
ansluts till X.
Stadsbyggnadskontoret förordar att ett positivt förhandsbesked ska
lämnas.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Ansökan (2017-08-09) aktbil 1
Situationsplan (2017-08-09) aktbil 2
Situationsplan/flygfoto (2017-08-09) aktbil 3
Tomtkarta (2017-08-09) aktbil 4
Situationsplan/trädplanteringar (2017-08-09) aktbil 5
Situationsplan (2018-03-02) aktbil 30
Situationsplan, kolorerad (2018-03-02) aktbil 31
Sektioner, mark (2018-03-02) aktbil 32
Trafikbullerutredning (2017-10-01) aktbil 18
Trafikbullerutredning, komplettering (2018-02-26) aktbil 28
Remissyttranden
Lantmäterimyndigheten (2017-08-23) aktbil 7
Miljönämnden (2017-08-23) aktbil 8
Trafikplaneraren (2017-08-24) aktbil 9
Trafikverket (2017-08-25) aktbil 10
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2018-04-19

Tekniska förvaltningen (2017-08-25) aktbil 11
Trafikverket (2017-10-06) aktbil 20
Skånska Energi (2018-02-22) aktbil 27A
Miljöförvaltningen (2018-02-28) aktbil 29
Erinringar
X (ej rågranne) (2017-08-30) aktbil 12
X (2017-09-04) aktbil 13
Dalbacka vägsamfällighet (2017-09-04) aktbil 14
naturidalby (2017-09-04) aktbil 15
Dalby byaråd (2017-09-06) aktbil 16
anonym (2017-09-07) aktbil 17
Sökandes bemötande av erinringar (2017-10-01) aktbil 19
Orienteringskarta
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse (2017-10-06) aktbil 21
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse (2018-03-21)
Erinran 2 från Dalbacka samfällighet 2018-04-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse lämna
ett positivt förhandsbesked för uppförandet av två enbostadshus
med komplementbyggnader inom fastigheten X, Lunds kommun.

FÖRESKRIFTER
Huvudbyggnad, vars fasad huvudsakligen bör utföras i puts, tegel eller
annat stenmaterial, får uppföras i högst ett och ett halvt våningsplan och
bör placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och ska ha en småskalig
karaktär. Takkupor och frontespiser medges. Byggnader ska placeras
minst 12 meter från Sandbyvägens vägområde och ca 15 meter från
kraftledningar på X, om dessa inte grävs ner.
UPPLYSNINGAR
Remissyttranden från lantmäterimyndigheten, miljönämnden,
trafikverket och tekniska förvaltningen biläggs.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte har
lämnats in inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men ska sändas till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund. Överklagandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden
inom tre veckor från den dag ni har fått del av beslutet.
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Beslut expedieras till:
X
Beslut samt anvisningar om hur man överklagar (F) expedieras till:
X
Underrättelse om beslut expedieras till fastigheterna:
X
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 82

Bygglov för byte av takmaterial på
flerbostadshus

Dnr BN 2018/0141

Sammanfattning
Från bostadsrättsföreningen X i Lund, genom dess ordförande, har
inkommit ansökan om bygglov för byte av taktäckningsmaterial från plåt
till takpapp. Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att den föreslagna
åtgärden inte är förenlig med de krav, på varsamhet och att en byggnad
inte får förvanskas , som ställs i PBL. Ansökan bör således avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan, 2017-11-27 Aktbilaga 1
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Yttrandet från stadsantikvarien, 2018-03-07, Aktbilaga 3

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avslå
ansökan om bygglov för byte av taktäckningsmaterial från plåt till
papp.

UPPLYSNINGAR
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till Byggnadsnämnden, Box 41,
221 00 Lund.
Överklagandet skall ha inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor
Från den dag ni har fått del av beslutet.
Beslut expedieras till:
X
Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:
X
Följande skall underrättas om beslutet:
X
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 83

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-04-19

Dnr BN 2018/0144

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har 2014-12-11, § 248, delegerat beslutanderätt till
arbetsutskottet, ordföranden, vice ordföranden och andre vice
ordföranden samt till stadsbyggnadsdirektören. I delegationen ges
stadsbyggnadsdirektören rätt att vidaredelegera till tjänstemän i enlighet
med byggnadsnämndens delegationsordning. Stadsbyggnadsdirektören
har senast 2016-12-05 beslutat om en sådan vidaredelegation.
Alla beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till
nämnden.
Till byggnadsnämndens sammanträde 2018-04-19 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande
stadsarkitekterna Birgitta Mitchell och Pia Laike samt
byggnadsinspektörerna Daniel Bengtsson, Per Seveborn, Janja Lalic,
Mattias Cedholt, Daniel Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila Gutierrez
Para och Zorica Radnell Milansson den 28 februari 2018 till den 3 april
2018 fattade beslut om bygglov, startbesked, slutbesked, slutbevis,
föreläggande, rättidsprövning, avskrivning, avvisning, rivningslov,
förlängd handläggningstid och kompletterande vilkor.
2. Juristen Katarina Öberg Magnussons beslut att överlämna
överklaganden till Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2018-03-13 att bevilja
bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage på fastigheten X.
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2018-02-15 att det saknas
skäl för ingripande enligt PBL 11 kap 5 § (PBL 2010:900) på fastigheten
X.
3. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-03-01

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten
Beslut expedieras till:
Akten
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-04-19

§ 84

Meddelande till byggnadsnämnden
2018-04-19

Dnr BN 2018/0145

Sammanfattning
Meddelandena redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen till
sammanträdet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna
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