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Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf, anmäler jäv och deltar ej i
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Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
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Anna Hagerberg (MP), närvarande § 123-128 kl. 17.00-19.53
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Helmut Moser (V)
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Dimitrios Afentoulis (KD)
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Margita Malmros (S), tjänstgör för Ulf Nymark (MP) § 131 och för
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Alexander Wallin (M)
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18.09-20.36
Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL), närvarande kl. 17.00-22.41
Per Johnsson (C)
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Övriga
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Justerare

Klas Svanberg (M) med Akram Heidari (S) som ersättare

Paragrafer

§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 31 augusti
2018 kl. 09.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)
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Klas Svanberg (M)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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§ 123-127, § 129-137 och § 139-149

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones
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§ 123

Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Justering av protokollet för § 128 och § 138 sker den 24 augusti 2018
kl. 14.00 på Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
Justering av protokollet för § 123- 127, § 129-137, § 139-149 sker
den 31 augusti kl. 09.00 på Stadsbyggnadskontoret, Kristallen,
Brotorget 1.
Till justerare utses Klas Svanberg (M) med Akram Heidari (S) som
ersättare.
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§ 124

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning är ej närvarande. Planchef
Ole Kasimir informerar om Påskagänget IV (skola i Dalby) samt
Science Village.
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§ 125

Byggnadsnämndens ordförande informerar

Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) informerar om
aktuella händelser samt välkomnar en ny medarbetare Ann
Jankelius, trafikstrateg.

Justerare
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§ 126

Nämndsmål. Information

Dnr BN 2018/0336

Sammanfattning
Anna Vroland informerar om nämndsmål.

Justerare
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§ 127

EY Kommunrevision: Granskning
upphandlingsprocessen

Dnr BN 2018/0093

Sammanfattning
Lunds kommuns förtroendevalda revisorer har valt att granska om
byggnadsnämnden följer LOU/LUF och kommunens
upphandlingspolicy. I granskningen av byggnadsnämnden har det
framkommit bristande dokumentation och avsaknad av underlag.
Granskningen har också visat att fyra av sex stickprov för
byggnadsnämnden inte har konkurrensutsatts.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas byggnadsnämnden
att:




Stärka kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar och
inköp med särskilt hänseende till att säkerställa att
konkurrensutsättning genomförs.
Tillräcklig dokumentation genomförs vid upphandling.
Genomföra riskanalyser av upphandlingsprocessen.

Under 2018 genomför byggnadsnämnden flertalet förbättringar:
Aktivitet: Alla direktupphandlingar på belopp över 100 000 kr lyfts
till förvaltningens ledningsgrupp för att säkerställa att rutinerna
följs, särskild rutin finns
Genomförande: Start juni, genomförs löpande
Aktivitet: Tydliggöra regelverk och skapa förvaltningsspecifika
rutiner för upphandling och direktupphandling
Genomförande: Under hösten, i samarbete med
upphandlingsenheten
Aktivitet: Övergripande information till alla medarbetare i
förvaltningens nyhetsbrev
Genomförande: Vecka 38/39, september
Aktivitet: Analysera behov av kompletterande ramavtal
Genomförande: September/oktober
Aktivitet: Genomföra riskanalys av upphandlingsprocessen
Genomförande: Genomförs inom ramen för ordinarie intern
kontroll hösten 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (48)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Aktivitet: Genomgång av rutiner, regelverk, delegationsordning i
ledningsgruppen
Genomförande: Genomfört 16 april
Aktivitet: Utbildning för medarbetare som utför direktupphandling
Genomförande: September/oktober, i samarbete med
upphandlingsenheten
Aktivitet: Introduktion för nyanställda som kommer att genomföra
direktupphandlingar
Genomförande: Start oktober, genomförs löpande av
ekonomiadministratör
Aktivitet: Sammanställning direktupphandlingar där värdet
överstiger 100 000 kr
Genomförande: Genomförs löpande av nämndsekreterare,
meddelas till byggnadsnämnden i oktober 2018 och april 2019
Aktivitet: Systematiserad avtalshantering W3D3
Genomförande: Genomförs löpande av ekonomiadministratör
Aktivitet: Utbildning för alla medarbetare om mutor och korruption:
Institutet mot mutor
Genomförande: 9 oktober, i samarbete med tekniska förvaltningen

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens tjänsteskrivelse 2018-08-15
Revisionsrapport: upphandlingsprocessen, juni 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontoret förslag till
beslut.
Lena Gustafsson (M) med instämmande av Björn Abelson (S), Mia
Honeth (L), Bernt Bertilsson (C), Dimitrios Afentoulis (KD), Anna
Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) yrkar
att den sammanställning som av direktupphandlingar som
överstiger 100 000 kronor även skall omfatta redan ingångna avtal
och gjorda upphandlingar. Kontroll skall ske av huruvida dessa
uppfyller gällande regelverk samt åtgärdande av eventuella brister.
Återrapportering skall ske till nämnden i april 2019.

Justerare
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Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut samt Lena Gustafssons
(M) m. fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna svar på rapporten

att

den sammanställning som av direktupphandlingar som
överstiger 100 000 kronor även skall omfatta redan ingångna
avtal och gjorda upphandlingar. Kontroll skall ske av huruvida
dessa uppfyller gällande regelverk samt åtgärdande av
eventuella brister. Återrapportering skall ske till nämnden i
april 2019.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Viktigt att konkurrensutsättning säkerställs
vid byggnadsnämndens upphandlingar. Detta är en avgörande
princip för rätt kvalitet, funktion mm till lägsta kostnad. Samordning
och erfarenhetsutbyte med kommunens upphandlingsenhet är
absolut nödvändig.
Dimitrios Afentoulis (KD) instämmer i Jan Annerstedts (FNL)
protokollsanteckningar.
Beslut expedieras till:
EY
Akten

Justerare
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§ 128

Lunds kommuns översiktsplan godkännande

Dnr BN 2018/0334

Sammanfattning
Beslutet justerades 2018-08-24 och finns i ett särskilt upprättat
protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (48)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 129

Remiss: Trafikutredning Lund

Dnr BN 2018/0161

Sammanfattning
Inom ramen för samarbetet, Kollektivtrafikvision 2020, har
Skånetrafiken, Nettbuss och Lunds kommun tagit fram förslag på ett
nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Lund. Trafikutredningen
omfattar förslag på nytt linjenät, infrastrukturåtgärder som är
nödvändiga och framtida turutbud.
I stort ställer sig förvaltningarna positiva till förslaget, med förslag
till justeringar som anges i detta yttrande. Förslaget har goda förutsättningar att skapa en fortsatt bra utveckling av
kollektivtrafikresandet och därmed klara ambitiösa mål om hållbart
resande. Lunds speciella förutsättningar såsom stor in- och
utpendling via Lund C och en medeltida stadskärna som kräver
särskilda hänsyn bedöms vara hanterade på ett bra sätt.
Den största förändringen innebär att Lund C blir den viktigaste knutpunkten för stadsbussarna istället för Botulfsplatsen, samt att två
linjer inte längre angör Botulfsplatsen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och Tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, daterad 24 juli 2018
Skånetrafikens meddelande om remiss, daterad 2018-04-05
Rapporten Trafikutredning Lund med kartbilagor och textbilaga
Samrådsredogörelse Lunds Stadsbuss, 2018-06-18

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar att bifalla förvaltningens förslag, men med
det tillägget att:
1)Vi anser att det är positivt att utveckla Lund C till en
huvudterminal för stadsbusstrafiken, men anser att det är av största
vikt att det blir en samlad stadsbussterminal som är överblickbar
och lättorienterad för resenären. Det förslag som hittills har
presenterats, vilket delar upp bussterminalen i två delar, behöver
därför vidareutvecklas.
2)Samtidigt vill vi säkerställa tillgängligheten till de östra delarna av
stadskärnan och vill därför att alla linjer angör den delen av centrum.
Botulfsplatsen skulle kunna frigöras till annan användning om det
går att säkerställa en bra och attraktiv lösning för stadsbussarnas
angöring i östra delen av centrum, men ännu har inte en
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tillfredsställande lösning presenterats. Därför föreslår vi att man
fortsätter att utreda bussarnas angöring i östra delen av centrum.
Det är viktigt att hänsyn tas både till kollektivtrafikresenärerna och
till gående och cyklister vid utformning av en eventuell annan
hållplatslösning.
3)Vi förutsätter slutligen att det inte görs några förändringar av
Botulfsplatsen innan en attraktiv och samlad busslösning vid Lund C
har genomförts.
4)En utfart till Norra Ringen måste göras både barn- och trafiksäker.
Vi ser det som tveksamt att den kan ordnas. Vi ser det som viktigt för
boende på Möllevången att bussen inte bara kommer att gå längs
Baravägen.
Bernt Bertilsson (C) med instämmande av Klas Svanberg (M), Mia
Honeth (L) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar följande tillägg:
att förslaget bör arbetas om för att vidare utreda
linjeförändringarna. Det behövs en konsekvensanalys över hur de
föreslagna ändringarna påverkar centrumhandeln. De östra delarna
av centrum behöver bli mer tillgängliga med buss än i det nuvarande
förslaget vilket bör åtgärdas i omarbetningen, men inte
nödvändigtvis med att alla bussar angör på Botulfsplatsen.
Spolegatan är alldeles för belastad av bussar i förslaget och vissa
linjer bör därför i stället t.ex. gå på St. Laurentigatan. Vi vill också att
linje 4 åtminstone på vissa turer förlängs till Stångby. I övrigt
instämmer vi i förvaltningens synpunkter på linjeförändringarna.
Ulf Nymark (MP) yrkar i enlighet med Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande men med borttagandet av de två första meningarna i
stycke 4.
Helmut Moser (V) yrkar i enlighet med Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande men med borttagandet av de två första meningarna i
stycke 4 samt borttagandet av följande mening i stycke 2:... ”och vill
därför att alla linjer angör den delen av centrum”.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande.
Omröstning begärs. Bernt Bertilssons (C) tilläggsyrkande ställs som
motförslag. Omröstning genomförs och utfaller enligt följande:
Björn Abelson (S), Akram Heidari (S) och Mohsen Abtin (S) röstar för
bifall till Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande.

Justerare
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Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall till Bernt
Bertilssons (C) tilläggsyrkande.
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V) avstår
från att rösta.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 5 röster mot 3, varav 3 avstod från att rösta, beslutat att bifalla
Bernt Bertilssons (C) m. fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande

att

förslaget bör arbetas om för att vidare utreda
linjeförändringarna. Det behövs en konsekvensanalys över hur
de föreslagna ändringarna påverkar centrumhandeln. De östra
delarna av centrum behöver bli mer tillgängliga med buss än i
det nuvarande förslaget vilket bör åtgärdas i omarbetningen,
men inte nödvändigtvis med att alla bussar angör på
Botulfsplatsen. Spolegatan är alldeles för belastad av bussar i
förslaget och vissa linjer bör därför i stället t.ex. gå på St.
Laurentigatan. Vi vill också att linje 4 åtminstone på vissa turer
förlängs till Stångby. I övrigt instämmer vi i förvaltningens
synpunkter på linjeförändringarna.

Reservationer
(S) och (MP) reserverar sig mot beslutet. (MP) inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 129.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Hela Lunds kommun borde ha gröna
stadsbussar med tät turtäthet. Linjedragningen borde inkludera små
elbussar för flexibel kollektivtrafik i stadskärnan som
komplement/ersättning för dagens stora gasbussar.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 129

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-08-23

Ärende 7. Remiss Trafikutredning

Gör Lund C som huvudterminal, men säkerställ
busstrafik till stadskärnans centrum
Miljöpartiet är positivt till Lund C som framtida huvudterminal för
stadsbusstrafiken. Vi vill säkerställa kollektivtrafikförsörjningen till
stadskärnans centrala delar vid Mårtens- och Stortorget, samtidigt som
vi vill försäkra oss om en linjesträckning som täcker in Möllevången.
När Lund C görs till huvudterminal för stadstrafiken kan hela eller delar av
Botulfsplatsen kunna omvandlas till en attraktiv och motortrafikfri mötes-och
aktivitetsplats i stadskärnan. Men vi framhåller vikten av att en god tillgänglighet i
kollektivtrafiken säkras för de centrala delarna av stadskärnan. Med nya
hållplatslägen på gatorna i Botulfsplatsens närhet är det viktigt att cykeltrafiken ges
tillräckligt utrymme och framkomlighet.
Nya terminalen vid Lund C måste bli sammanhållen och lättorienterbar för de
resande.
Miljöpartiet yrkade bifall dels till Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande, dels
till merparten av synpunkterna i tilläggsyrkandet från Socialdemokraterna. Vi är dock
övertygade om att det är fullt möjligt att bygga en trafiksäker lösning för en
bussanslutning mellan Norra ringen och Möllevångsvägen. Ett nej till denna
anslutning kommer att med intill visshet gränsande sannolikhet innebära att
Skånetrafiken drar linjen så så bussarna inte alls passerar Möllevångsvägen utan
enbart hela Baravägen. Denna lösning ger kraftigt försämrad tillgänglighet till
stadsbusstrafiken för de boende på Möllevången.
Vi reserverar oss till förmån för våra egna yrkanden.
Lund 2018-08- 30
Ulf Nymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare
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§ 130

Remiss: Motion från Christer Wallin (M)
samt Klas Svanberg (M) ”Hjälp
Drottningsstadens scoutkår
scoutverksamhet - utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14”

Dnr BN 2018/0162

Sammanfattning
Moderaterna föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska
besluta om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utvidga
planområdet för Ladugårdsmarken 4:14.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Motion ”Hjälp Drottningstadens scoutkår scoutverksamhet –
utsträck planområdet för Ladugårdsmarken 4:14”, 2018-04-04

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att
Byggnadsnämnden skall besluta att rekommendera
Kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse samt att översända skrivelsen till
Kommunstyrelsen.

Reservationer
(M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga § BN § 130.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): FNL instämmer med Klas Svanbergs (M) m. fl.
yrkande.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 130

Reservation ärende 8. Motion från Christer Wallin (M) och Klas Svanberg (M) - Hjälp
Drottningsstadens Scoutkårs scoutverksamhet - Utsträck planområdet för
Ladugårdsmarken 4:14.
Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Tekniska nämnden att detaljplanera det område
där Drottningsstadens Scoutkår idag bedriver sin verksamhet för byggnation av LKF.
Samtidigt har Serviceförvaltningen förlängt Scoutkårens hyreskontrakt med fem år.
Detta kommunala schabbel är grunden för motionen i fråga. Vi anser därför att det finns en
moralisk skyldighet att undersöka en möjlig lösning för Drottningsstadens Scoutkår som inte
kommer att kunna utnyttja sitt förlängda hyreskontrakt.
Stadsbyggnadskontoret anger i sitt svar att Drottningsstadens Scoutkår har erbjudits ett
fullvärdigt alternativ i Borgarparkens Byggleks lokaler.
Det verkar inte som om Stadsbyggnadskontoret förstått vad scoutverksamhet innebär. Det är
sällan som scouting försiggår inomhus. Den mesta verksamheten sker utomhus. Och där är
inte Borgarparken med sin plaskdamm och sina beachvollybollplaner inte ett fullvärdigt
alternativ. Borgarparken, hur bra den än är, är ingen lämplig plats för lägerliv eller
korvgrillning över öppna eldar etc.
Vidare listar Stadsbyggnadskontoret ett antal problem som de ser med förslaget:
1. Det har inte pekats ut någon geografiskt definierad placering.
Det har visst pekats ut en geografisk definierad placering. Motionen anger att en placering
skulle kunna ske vid det åkerstycke som ligger precis öster om Tolvmannaparken inom
samma fastighet.
2. Det anges inte vem som skall bekosta uppförande och drift?
Eftersom det är Kommunen som planlägger ett område samtidigt som man bortser från den
hyresgäst som man precis förlängt kontraktet med anser vi att det är kommunen som skall stå
för detaljplaneringskostnaden. Därför borde det finnas besparingar att göra om man hanterat
planeringen gemensamt med den som redan pågår inom samma fastighet.
Vem som sedan skall bekosta uppförande och drift får lösas genom en förhandling med
Scoutkåren. Det skiljer sig inte från hur man hanterat t.ex. Detaljplanen för Stångby Väster II
där det inte fanns någon tagare under detaljplanearbetet och även nu lång tid efter antagandet
så är det inte helt klart vem som i slutändan kommer att bära de slutliga kostnaderna. Så detta
är något som inte är helt okänt för Stadsbyggnadskontoret och är därför inget motargument.

PROTOKOLLSBILAGA BN § 130
3. Det är oklart om detaljplan krävs.
Stadsbyggnadskontoret har själva konstaterat att den aktuella åkerplätten är upptagen i
detaljplanen som "parkmark". Om man vill tillåta en byggnad på den aktuella platsen
förutsätter detta en detaljplaneändring.
4. Vad slutligen gäller tidsplanen bör ju den vara den samma som för den del av fastigheten
som planområdet idag har. Detta för att en lösning skall kunna vara på plats när LKF påbörjar
byggnationen på den mark som Scoutgården disponerar idag.
Av den anledningen har vi reserverat oss till förmån för vårt eget yrkande att
Byggnadsnämnden skall besluta att rekommendera Kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.

För Moderaterna
Klas Svanberg

För Liberalerna
Mia Honeth

För Centerpartiet
Bernt Bertilsson

För Kristdemokraterna
Dimitrios Afentoulis

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 131

Detaljplan för del av Mårtens Fälad 1:15
m.m. (Solhällan) - Information

Dnr BN 2018/0305

Jäv
Ulf Nymark (MP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Åsa Nilsson Nyberg informerar om detaljplan för Mårtens Fälad 1 :15
m.m. (Solhällan).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 132

Detaljplan för Lilla Råby 22:12 m.fl.
Information

Dnr BN 2018/0269

Sammanfattning
Ulrika Thulin informerar om detaljplan för Lilla Råby 22:12 m. fl.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 133

Planprogram för Söderport.
Inriktningsbeslut

Dnr BN 2018/0270

Sammanfattning
Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för
förtätning och förädling av området Söderport. Planprogrammet
anger riktlinjer för områdets struktur och bebyggelsemiljöns
utformning för att skapa en helhet inom området för kv. Margretedal,
Karhögstorg och del av norra Järnåkra. Genom förtätning med modig,
blandad, varierad och tät bebyggelse föreslås mellan 585-635 nya
bostäder. Förslaget innehåller även nya förädlade mötesplatser,
aktivitets- och grönstråk, rekreation och service för ett levande
stadsliv. Fastighetsägarna i kv. Margretedal m.fl.; Lunds kommun;
Tekniska förvaltningen, Midroc, Veidekke och Riksbyggen inkom den
22 april 2016 med planansökan om detaljplan. Fastighetsägare till
Sandryggen 1 inkom med planansökan den 16 november 2016. Då
området i gällande översiktsplan (ÖP 2010) anges som generell
förtätning har ett planprogram tagits fram för att bedöma
lämpligheten.
Beslut om planuppdrag för planprogram togs av Byggnadsnämndens
arbetsutskott den 9 mars 2017. Planprogrammet var utställt för
samråd mellan den 26 mars – 31 maj 2018. Dialog har förts med
fastighetsägarna/ byggherrarna genom hela programarbetet.
Samtal har även förts med Länsstyrelsen med anledning av
programområdets närhet till riksintresse för kulturmiljö och Natura
2000-området i Stadsparken. Sammantaget är den påverkan som
programförslaget förutses få, sådan att den inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Samrådsredogörelse planprogram, upprättad 2018-08-10
Planprogram för Söderport, upprättad 2018-08-10

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23
att området kring Karhögstorg, från Södra vägen söderut skall utgå
ur planprogrammet för vidare utredning.
Mia Honeth (L) med instämmande av Dimitrios Afentoulis (KD), Klas
Svanberg (M) och Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg:
att tillgängligheten på Södra vägen och Södergatan bibehålles.
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Klas Svanbergs (M) och Mia
Honeths (L) yrkanden.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks
(MP) m. fl. bifallsyrkande mot Klas Svanbergs (M) tilläggsyrkande
och finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Klas
Svanbergs (M) tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Mia Honeths (L)
m. fl. tilläggsyrkande mot Ulf Nymarks (MP) avslagsyrkande och
finner att nämnden beslutar att bifalla Ulf Nymarks (MP)
avslagsyrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Akram Heidari (S), Mohsen
Abtin (S), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V) röstar för bifall
till Ulf Nymarks (MP) avslagsyrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall till Mia
Honeths (L) tilläggsyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla Ulf Nymarks (MP)
avslagsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

planprogrammet för Söderport i Lund, Lunds kommun ska
utgöra underlag för fortsatt detaljplanarbete inom området
Söderport
området kring Karhögstorg, från Södra vägen söderut skall utgå
ur planprogrammet för vidare utredning

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Reservationer
(M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 133.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Miljöpartiet förutsätter att cykling möjliggörs på
separat bana längs södra Esplanaden.
Jan Annerstedt (FNL): Hushöjden i området bör begränsas till sex
våningar. Norra området lämpligare som ett enda storkvarter med
tätare inre bebyggelse. Ett tydligt barnperspektiv öppnar möjligheter
till bättre social och miljömässig hållbarhet.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 133

Reservation ärende 11. Planprogram för Söderport
Alliansen oroas över planprogrammet föreslår en omvandling av Södravägen till en
"stadsgata" med gångfartstrafik i anslutning till Karhögstorg samt att omvandla området Stora
Södergatan mellan Södravägen och Södra Esplanaden till en kollektivtrafiknod med
gångfartstrafik.
Södravägen är en mycket behövd pendlingskoppling mellan de östra och västra
kommundelarna. Det framgår inte minst i rusningstrafiken morgon och eftermiddag.
Stora Södergatan är porten till Lunds centrum och den huvudsakliga infarten till handel,
kultur m.m. i Lunds stadskärna.
Risken är stor att en omvandling likt den föreslagna kan leda till en kraftigt minskad
tillgänglighet till Lunds Centrum för de personer som inte är bosatta inom stadsgränsen och
som inte har möjlighet att använda cykeln samt att det skapas flaskhalsar som leder till en
sämre och osäkrare trafikmiljö med långa köer längs Södravägen och Malmövägen.
Av denna anledning har vi reserverat oss mot den föreslagna omvandlingen av Södravägen
och Stora Södergatan.
För Moderaterna
Klas Svanberg

För Liberalerna
Mia Honeth

För Centerpartiet
Bernt Bertilsson

För Kristdemokraterna
Dimitrios Afentoulis

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 134

Detaljplan för kvarteret Margretedal m.fl.
Planuppdrag - standardförfarande.

Dnr BN 2018/0268

Sammanfattning
Tekniska nämnden, Midroc, Riksbyggen och Veidekke inkom 201604-22 med en gemensam ansökan gällande detaljplaneläggning av
del av Innerstaden 2:1 m fl. Ansökan gäller omvandling och
förtätning av området Margretedal mellan Södra Vägen, Stora
Södergatan, Södra Esplanaden samt Tullgatan. Planområdet omfattar
ca 36 500 kvm och utgörs idag av verksamheter med bla
drivmedelsförsäljning, parkeringsanläggning och parkstråk med
kulturhistorisk bebyggelse. Planområdet föreslås innehålla bland
annat bostäder, publika lokaler, förlängning av Harderbergaspåret,
parkeringsanläggning och park. Planområdet föreslås vidare
inrymma cirka 58 500 kvm BTA (inklusive p-hus om ca 10 000 kvm)
och cirka 485 bostäder (100 kvm/lgh).
Ett samverkansavtal har upprättats mellan berörda fastighetsägare
och planarbetet drivs av en gemensam dialog. Planansökan har
tillsammans med andra planförfrågningar i närområdet behandlats
genom upprättande av ett planprogram. I planprogrammet för
Söderport anges rekommendationer för struktur och ny bebyggelse
inom planområdet som bör följas vid planläggning.
Planförslaget följer gällande översiktsplan, ÖP 2010. Sammantaget är
den påverkan som planförslaget förutses få sådan att den inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Planprogrammet för Söderport, 2018-08-10
Planansökan, 2016-04-22

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med följande tillägg:
att föreslagen genomsnitts höjd om sex våningar skall utgöra
maximal byggnadshöjd inom planområdet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på Klas Svanbergs (M) m.fl.
tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande mot Klas Svanbergs (M) m. fl. tilläggsyrkande
och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelson
(S) m. fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att förtäta och förädla kvarter
Margretedal m fl. i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande
ska tillämpas. Planavtal avses upprättas.

Reservationer
(M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 134.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): FNL instämmer med Klas Svanbergs (M) m.fl.
yrkande.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Midroc Property development AB, Ljungmansgatan 12, 211 19
MALMÖ
Riksbyggen ekonomisk förening, Box 8057, 200 41 MALMÖ
Veidekke Bostad AB, Kalkstensvägen 2, 224 78 LUND
Akten
info@rsyd.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 134

Reservation ärende 12. Planuppdrag för kvarteret Margaretedal.
Det förslag till underlag för detaljplaneuppdrag som Stadsbyggnadskontoret presenterat
innehåller tre slutna kvarter i upp till 10 våningar. Som genomsnittlig byggnadshöjd anges 6
våningar.
Alliansen oroas över att en så hög exploatering kan medföra en dålig boendemiljö med
turbulenser, skuggning av såväl gårdar som av det omkringliggande gaturummet m.m.. Av
den anledning vill vi att den högsta angiva byggnadshöjden begränsas till maximalt 6
våningar vilket även anges som genomsnittlig byggnadshöjd i underlaget till det föreslagna
planuppdraget.
Av den anledningen har vi reserverat oss.
För Moderaterna För Liberalerna För Centerpartiet
Klas Svanberg
Mia Honeth
Bernt Bertilsson

För Kristdemokraterna
Dimitrios Afentoulis

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 135

Detaljplan för Sandryggen 1. Planuppdrag standardförfarande i delegation

Dnr BN 2018/0271

Sammanfattning
Norama Sandryggen AB inkom 2016-11-16 med planansökan
gällande att genom detaljplaneändring komplettera fastigheten
Sandryggen 1 med ändamål för bostäder. Marken utgörs idag av en
parkeringsplats. Planansökan har tillsammans med andra
planförfrågningar i närområdet behandlats genom upprättande av
ett planprogram. I planprogrammet för Söderport anges
rekommendationer för struktur och ny bebyggelse inom
planområdet som bör följas vid planläggning. Planförslaget följer
gällande översiktsplan, ÖP 2010. Sammantagande är den påverkan
som planförslaget förutses få sådan att den inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Planprogram för Söderport, 2018-08-10
Planansökan, 2016-11-16

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att förtäta med bostadsbebyggelse inom
Sandryggen 1 i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska
tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal avses
upprättas.

Beslut expedieras till:
Norama Sandryggen AB, Krusegränd 42C, 212 25 MALMÖ
Akten
info@rsyd.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 136

Ändring av detaljplan för del av Östra Torn
27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren).
Planuppdrag - standardförfarande i
delegation

Dnr BN 2018/0310

Sammanfattning
Tekniska nämnden har begärt ändring av detaljplan. Planens syfte är
att anpassa detaljplanen till det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för det centrala kvarteret i planområdet.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Begäran om ändring av detaljplan/protokollsutdrag TN 2018-03-14,
inkom 2018-06-05

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att ändra detaljplanen för del av Östra
Torn 27:2 (Centrala Brunnshög Parkkvarteren) i Lund, Lunds
kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska
handläggas i delegation.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 137

Detaljplan för Fastighetsboken 1 m.fl.
Samråd

Dnr BN 2018/0272

Sammanfattning
Skanska PU Hyresbostäder AB har ansökt om upprättande av ny
detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl. i Lund. Stadsbyggnadskontoret
har på uppdrag av Byggnadsnämnden upprättat planförslag
innehållande nya byggrätter för bostads- och centrumändamål på
kvartersmark samt torg, park och gata på allmän platsmark.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-08-10
Illustration, upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för Fastighetsboken 1 m fl. i Lund, Lunds
kommun för samråd.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): MP står inte bakom kommunens ja till den nya
avfarten från E22 som står omnämnd på sid 4 i planbeskrivningen.
Helmut Moser (V) instämmer med Ulf Nymarks (MP)
protokollsanteckning.
Beslut expedieras till:
Fastighetsboken AB Lundaboken, ℅ Skanska PU
Hyresbostäder AB, 205 33 Malmö
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 138

Detaljplan för Pastor Svane 1 m.fl. Samråd

Dnr BN 2018/0273

Sammanfattning
Beslutet justerades 2018-08-24 och finns i ett särskilt upprättat
protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 139

Detaljplan för Genarp X i Genarp.
Granskning

Dnr BN 2018/0274

Sammanfattning
X har 2014-06-09 ansökt om ny detaljplan för fastigheten Genarp X.

Byggnadsnämnden gav 2014-09-21 stadsbyggnadskontoret
planuppdrag för detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret har
upprättat förslag till detaljplan med normalt planförfarande.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ytterligare bostäder
inom fastigheten.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 §
plan- och bygglagen.
Enligt besked från fastighetsägare bygger samrådsförslaget bland
annat på att gata ska vara kommunal och att befintligt VA-stråk ska
byggas om inom fastigheten för att tillgodose mer byggrätt.
Fastighetsägare meddelade i februari 2016 Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun att de vill avvakta med planärendet då de måste ta
ställning till kostnaderna för utförande av allmän gata och
ombyggnad av VA-ledningar. Fastighetsägare avser även att hitta en
samarbets- partner som kan exploatera en del av fastigheten.
Under hösten 2017 har fastighetsägare ingått ett samarbete med
Svenska Hus Compagniet AB och meddelat Stadsbyggnadskontoret
att gata ska vara på kvartersmark och att VA- ledningar ska ligga
kvar i sitt nuvarande läge samt att de önskar gå vidare med
planärendet.
Stadsbyggnadskontoret anser att ovanstående inte förändrar
detaljplanens syfte att pröva möjligheten till ytterligare bostäder
inom fastigheten Genarp X och att planprocessen kan återupptas
med ett fortsatt granskningsförfarande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration,
upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10
Samrådsredogörelse, upprättad 2018-08-10

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

detaljplan för Genarp X i Genarp, Lunds kommun ska hållas
tillgänglig för granskning.

Beslut expedieras till:
X
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 140

Detaljplan för Aspeholm 1 i Genarp.
Antagande

Dnr BN 2018/0276

Sammanfattning
Svenssons spelhörna AB har 2014-10-14 inkommit med begäran om
ny detaljplan för Aspeholm 1. Syftet är att kunna inrymma även
bostäder inom befintlig byggnad samt att bygga en andra våning på
del av fastigheten. Den gällande detaljplanen från 1965 reglerar
användningen till handelsändamål, för att möjliggöra bostäder inom
fastigheten krävs en ny detaljplan.
Fastigheten Aspeholm 1 är ca 910 kvm stor och ligger i den centrala
delen av Genarp i anslutning till Heckebergavägen i norr och gränsar
mot tidigare medborgarkontoret i väster, villabebyggelse i öster och
mot verksamhetsområde i söder. Väster om fastigheten ligger
centrumparken och i närområdet finns skola och förskola.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-05-03
Planbeskrivning, upprättad 2018-05-03
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-08-10

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Aspeholm 1 i Genarp, Lunds kommun
Beslut expedieras till:
Svenssons Spelhörna i Genarp AB, Genarp 132, 247 99 Genarp
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
Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (48)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 141

Detaljplan för Paradis X. Antagande

Dnr BN 2018/0278

Sammanfattning
X inkom 2016-10-03 med en ansökan om ändring av detaljplan för
Paradis x i Lund. Syftet är att genom detaljplan pröva lämpligheten
att tillåta en mindre gårdsbyggnad i två våningsplan med
bostadsändamål samt att i övrigt fastslå befintliga förhållanden.
Förslag till detaljplan medger att en ny bostadsbyggnad om 18 x 5 m
kan uppföras mot fastighetsgräns i söder samt att befintliga
förhållanden fastställts och kulturmiljöer säkerställts med
planbestämmelser.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-08-10

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Paradis X i Lund, Lunds kommun

Beslut expedieras till:
X
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 Malmö
+ tjänsteskrivelse, granskningsutlåtande, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut +anvisningar Hur man överklagar till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 142

Detaljplan för Östra Torn X m.fl.
Antagande

Dnr BN 2018/0282

Sammanfattning
X inkom 2016-09-21 med en ansökan om detaljplan för hotell i
princip enligt X arkitektkontors förslag. Dessa ska ersätta
ekonomibyggnaderna vid den gamla gården Brunnshögs gård.
Bygglov har tidigare beviljats för 20 hotellrum samt ombyggnad av
huvudbyggnaden. Planen innehåller möjlighet att bygga 50 hotellrum
ytterligare. Efterfrågade på övernattningsrum för forskare på MAX IV
och ESS är mycket stor.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-08-10
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2017-11-15
Planbeskrivning, upprättad 2017-11-15
Utlåtande, upprättat 2018-08-10

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta detaljplan för Östra Torn X m fl. (Brunnshögs gård) i
Lund, Lunds kommun

Beslut expedieras till:
X
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med
planbestämmelser och illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 143

PI-ärende
Ibruktagande av paddeltennishall utan
slutbesked

Dnr BN 2018/0329

Sammanfattning
Påföljd för olovligt ibruktagande inom fastighet i Lund.
Bygglov har sökts för en ändrad
användning från lager till paddeltennishall och det är denna
idrottsverksamhet som tagits i bruk innan byggnadsnämnden
gett slutbesked. Detta är en överträdelse av 10 kap 4 § plan- och
bygglagen(2010:900), PBL. Det föreligger därmed grund för
uttagande av en byggsanktionsavgift om 199 518 kr med stöd av
9 kap. 20 § p 4 plan och byggförordning (2011:338), PBF.

Beslutsunderlag
Tillsynsärende L 2017-0001935 (detta ärende)
Denna tjänsteskrivelse
Beräkning sanktionsavgift, 2018-04-09
Mejl, 2018-02-07
Skrivelse från SBK, 2018-01-25
Tidningsartikel, 2017-10-05
Anmälan, 2017-10-05
Bygglovsärende L 2017-000717
Beslut om bygglov för ändrad användning, 2017-05-30
Granskningsrapport, 2017-04-12
Bygglov för tillbyggnad L 2016-000273
Slutbesked, 2018-03-14
Startbesked, 2017-03-22
Startbesked för schaktningsarbeten och borrplintar, 2016-12-06
Beslut om bygglov, 2016-04-26

Yrkanden
Björn Abelson (S) yrkar återremiss.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på
återremissyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla Björn Abelsons (S) återremissyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
Upplysningar
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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 samt överklagandeanvisning expedieras till:
X

Kopia av beslut skickas för kännedom till Stadsbyggnadskontoret,
Administrativa avdelningen, ekonomi, BOX 41 221 00 LUND.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 144

PI-ärende. Påföljd
för ibruktagande innan slutbesked
meddelats

Dnr BN 2018/0330

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

Sammanfattning
Påföljd för olovligt ibruktagande på fastighet i Lund. Bygglov har
sökts för en ändrad användning från vårdlokal till skola och det är
denna skolverksamhet på fastigheten som tagits i bruk innan
byggnadsnämnden gett ett slutbesked. Detta är en överträdelse av
10 kap 4 § plan- och bygglagen(2010:900), PBL.
Byggsanktionsavgift ska tas ut med stöd av 9 kap. 2 § p 3 plan- och
bygglagen(2010:900), PBL och 9 kap. 20 § p 4 plan- och
byggförordningen(2011:338), PBF till ett belopp om 141 107 kr.

Beslutsunderlag
Påföljdsärende, L 2018-000181
Denna tjänsteskrivelse
Yttrande m. synpunkter från byggherre, 2018-05-29 samt
2018-08-21
Beräkning av byggsanktionsavgift, 2018-05-07
Mejlkorrespondens, 2018-04-13
Synpunkter från kontrollansvarig, 2018-05-25
Förvaltningens skrivelse om tillsynsärendet, 2018-03-13
Mötesanteckningar + fotografier, 2018-01-26
Anmälan, 2018-01-26
Bygglovsärende L 2015-001128
Planritning del 14 och 15, A-1-1140, A-1-1150
Slutbesked, 2018-03-15
Startbesked, 2016-02-26
Bygglovsbeslut, 2015-09-29
Granskningsrapport, 2015-06-08

Yrkanden
Klas Svanberg (M) med instämmande av Axel Nordberg (L) och
Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar återremiss.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på
återremissyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla Klas Svanbergs (M) m. fl. återremissyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
Upplysningar
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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 samt överklagandeanvisning expedieras till:
X
Kopia av beslut skickas för kännedom till Stadsbyggnadskontoret,
Administrativa avdelningen, ekonomi, BOX 41 221 00 LUND.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 145

PI-ärende - Ibruktagande innan
slutbesked meddelats

Dnr BN 2018/0331

Sammanfattning
Påföljd för olovligt ibruktagande av kontor på fastighet i Lund.
Åtgärden avser ändrad användning från lager till kontor som tagits i
bruk innan byggnadsnämnden gett ett slutbesked. Detta är en
överträdelse av 10 kap 4 § plan- och bygglagen(2010:900), PBL.
Byggsanktionsavgift ska tas ut med stöd av 9 kap. 2 § p 3 plan- och
bygglagen(2010:900), PBL och 9 kap. 20 § p 4 plan- och
byggförordningen(2011:338), PBF till ett belopp om 23 262 kr.

Beslutsunderlag
Tillsynsärende L 2017-001974
Denna tjänsteskrivelse
Yttrande över tjänsteskrivelse, 2018-05-16
Mejl, prel. beräkning, 2018-04-12
Mejl samt svar på skrivelse, 2018-03-22
Skrivelse om tillsynsärende, 2018-03-13
Anmälan + fotografier, 2017-10-11
Bygglovsärende L 2016-000024
Slutbesked, 2017-10-11
Startbesked, 2017-06-02
Bygglovsbeslut, 2017-02-07
Granskningsrapport, 2015-12-21

Yrkanden
Klas Svanberg (M) yrkar återremiss.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på
återremissyrkandet och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla Klas Svanbergs (M) återremissyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att återremittera ärendet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Upplysningar
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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 samt överklagandeanvisning expedieras till:
X

Kopia av beslut skickas för kännedom till Stadsbyggnadskontoret,
Administrativa avdelningen, ekonomi, BOX 41 221 00 LUND.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 146

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus samt uppförande av
stödmurar

Dnr BN 2018/0332

Sammanfattning
X har 2018-02-13 inkommit med ansökan om bygglov för
uppförande av ett enbostadshus samt stödmurar inom rubricerad
fastighet.
Ett positivt förhandsbesked föregår ansökan.
Sakägare har hörts i ärendet, vilka erinrar sig mot byggnadens
storlek samt anpassning till den omgivande bebyggelsen (se bilaga).
Sökanden har bemött grannarnas erinringar men har inte reviderat
ansökan (se bilaga).
Stadsbyggnadskontoret har i sin prövning lagt stor vikt vid
byggnadens funktionalitet och rumsliga kvaliteter samt placering
utifrån tomtens beskaffenhet och begränsningar samt områdets
kulturhistoriska värden. Bedömningen är att förslaget följer de
utformningskrav som ställts i förhandsbeskedet samt uppfyller
kraven för såväl funktionella som estetiska krav inom ramen för en
god helhetsverkan.
Stadsbyggnadskontoret förordar att bygglov beviljas enligt
sökandens förslag.

Beslutsunderlag
5 ritningar
Nybyggnadskarta (2018-04-11)
Situationsplan (2018-05-28)
Planer (2018-05-28)
Fasader (2018-05-28)
Sektion (2018-05-28)
handlingar
Yttrande från stadsantikvarien (2018-06-29)
Erinran från X (2018-07-09)
Sökandes bemötande av erinran (2018-07-11)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, (2018-07-30)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bevilja bygglov för enbostadshus på aktuell fastighet.
5 ritningar tillhör beslutet samt
som kontrollansvarig godkänna X

Upplysningar
För att få ta lovet i anspråk (påbörja arbetet) måste du
•
vänta fyra veckor efter att byggnadsnämnden kungjort detta
beslut om lov i Post- och Inrikes Tidningar och
•
ha fått ett startbesked av byggnadsnämnden enligt 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Tänk på att lovbeslutet kan komma att överklagas så länge det inte
vunnit laga kraft. Mer information hittar du på vår hemsida.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem 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 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
Kontrollansvarig
Akten
Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 147

Bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och plank

Dnr BN 2018/0333

Jäv
Mohsen Abtin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Dast AB har ansökt om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
samt mur och plank på aktuell fastighet. För området gäller
detaljplan, L 863, vilken vann laga kraft 2010-08-16. Ansökan
innebär att tillåten byggnadshöjd överskrids med 1,3 meter vid
frontespis. På grund av avvikelsen har berörda grannar beretts
tillfälle att ta del av inlämnad ansökan i enlighet med 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ägarparet till fastigheten Xhar
erinrat sig mot placeringen av huvudbyggnaden, 3 meter från den
egna tomtgränsen. Denna placering anses vara i strid med gällande
regler som enligt grannarna föreskriver ett minsta avstånd på 4,5
meter. De anser dessutom att detta avståndet även bör gälla mot
gatan. Erinran har bemötts av sökanden, via ombud. Denna anser
dock att inlämnade förslag följer planens föreskrifter och ansökan
har därför inte reviderats enligt grannarnas erinringar. Kontorets
uppfattning är att bygglovet skall beviljas.

Beslutsunderlag
5 ritningar
Nybyggnadskarta (2018-05-18)
Situationsplan (2018-05-18)
Planritning (2018-04-09)
Plan- och sektionsritning (2018-04-09)
Fasadritning (2018-04-09)
handlingar
Yttrande från grannar (2018-05-23)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, (2018-07-30)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bevilja bygglov för enbostadshus samt mur och plank på aktuell
fastighet
5 ritningar tillhör beslutet samt
som kontrollansvarig godkänna X

Upplysningar
För att få ta lovet i anspråk (påbörja arbetet) måste du
•
vänta fyra veckor efter att byggnadsnämnden kungjort detta
beslut om lov i Post- och Inrikes Tidningar och
•
ha fått ett startbesked av byggnadsnämnden enligt 10 kap. 23 §
plan- och bygglagen (2010:900).
Tänk på att lovbeslutet kan komma att överklagas så länge det inte
vunnit laga kraft. Mer information hittar du på vår hemsida.
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har
lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen
(2010:900).
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem 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 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

Beslut expedieras till:
Dast AB, Krusegränd 42 C, 212 25 Malmö
Kontrollansvarig
Akten
Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 148

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-08-23

Dnr BN 2018/0288

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 2018-08-23 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande
stadsarkitekt Birgitta Mitchell samt byggnadsinspektörerna Daniel
Bengtsson, Per Seveborn, Janja Lalic, Mattias Cedholt, Daniel
Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila Gutierrez Para, Zorica Radnell
Milansson och Tim Jensen den 29 maj 2018 till den 31 juli 2018
fattade beslut om bygglov, startbesked, slutbesked, rättidsprövning,
avskrivning, rivningslov, föreläggande, förhandsbesked, avvisning,
kompletterande vilkor, marklov och bygglov/startbesked.
2. Stadsbyggnadsdirektören Marcus Hornings beslut att utse
Anthony Bolejko till vikarierande dataskyddsombud under perioden
1 augusti 2018- 31 maj 2019 i enlighet med byggnadsnämndens
beslut 2018-04-19 § 69 att delegera beslutanderätt till
förvaltningschef att utse vikarierande dataskyddsombud för
tidsperioder om högst 12 månader.
3. Monica Anges beslut att överlämna överklaganden till
Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Överklagande av byggnadsnämndens beslut 2018-05-24 att lämna
positivt förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus, samt en
stallbyggnad inom fastigheten X i Lunds kommun.

Överklagande av stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut
2018-05-29 av beviljat tidsbegränsat bygglov för uppförande av
bod/bodar på fastigheten X.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23
Överklagande av stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut
2018-06-12, avvisning av uppförande av digital fasadskylt på
fastigheten X.

Överklagande av Stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut
2018-06-12, bygglov för tillbyggnad, rivning och utvändig ändring av
skola på fastigheten X.
Överklagande av Stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut
2018-06-19, bygglov för uppförande av enbostadshus samt mur på
fastigheten X (två överklagande).

Överklagande av Byggnadsnämndens beslut om föreläggande av vite
2018-06-19, på grund av ej varsamt utfört fönsterbyte på fastigheten
X.
Överklagande av Stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut
2018-06-19, avslag av bygglov (för uppförande av enbostadshus
samt garage och plank), nu ändring av garage med inredande av
bostad på ovanvåningen på fastigheten X.

4. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-05-09.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Utdragsbestyrkande

47 (48)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-08-23

§ 149 Meddelande till byggnadsnämnden 2018-08-23
Dnr BN 2018/0285

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (48)

