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§ 150

Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Till justerare utses Mia Honeth (L) med Mohsen Abtin (S) som
ersättare.
Justering av protokollet sker den 26 september 2018 kl. 15.00 på
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 151

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning informerar om aktuella
frågor samt välkomnar en ny medarbetare Susanna Bruzell,
hållbarhetsstrateg.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 152

Byggnadsnämndens ordförande informerar

Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) informerar om
aktuella händelser.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Byggnadsnämnden Delårsrapport 31 augusti
2018

Dnr BN 2018/0011

Sammanfattning
Byggnadsnämnden redovisar en fortsatt hög produktionstakt för
översiktlig planering, detaljplanering, bygglov samt
lantmäteritjänster. På helåret prognostiserar Byggnadsnämnden ett
visst överskott.
Hittills under året har stort fokus varit på kommunens Översiktsplan
för Lund. När denna är avslutad kommer revidering av utbyggnadsoch boendestrategin ta vid.
Bygglovsavdelningen lanserar i september en e-tjänst för digital
bygglovsansökan. I nära samarbete med IT-avdelningen har
förvaltningen utvecklat en digital ärendehandläggning av bygglov
med sökande i fokus. Hittills i år har bygglov beviljats för 585
bostäder, startbesked har lämnats för 1139 bostäder och 595
slutbesked har utfärdats.
I nära samarbete med tekniska nämnden har kommunens
exploateringsprocess kartlagts och utvecklats. Nu finns en tydlig
process från början till slut som kommer att fortsätta förfinas. Syftet
är att skapa en visuell bild av processen, effektivisera den samt
tydliggöra roller och förväntningar.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport augusti.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-12
Nämndens delårsrapport augusti 2018

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten augusti 2018

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunkontorets ekonomiavdelning
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 154

Information om FÖP Källby

Dnr BN 2018/0404

Sammanfattning
Charlotte Hägg Reader informerar om kontorets arbete med en
fördjupad översiktsplan för Källby.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 155

Namnärende gatunamn vid Axis
huvudkontor

Dnr BN 2018/0398

Sammanfattning
I samband med att Axis har byggt sitt nya huvudkontor och det
kommer att anläggas en lokalgata till byggnaden så ska denna
namnsättas. Namnsättningen har skett i samförstånd med
hyresgästen. Det gemensamma förslaget är Gränden.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-31

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge gatan till Gränden
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 156

Namnärende Skatteberga stationsväg

Dnr BN 2018/0399

Sammanfattning
Boende med adress som bygger på traktnamnet Åkarp i Lunds
kommun har problem med att taxi och färdtjänst har svårt att hitta
rätt, de kör ibland till orten Åkarp i Burlövs kommun. Vägnamn
behövs för att kunna sätta gatunamnsadress och på så sätt
underlätta för navigering.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-08-27

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge vägen till Skatteberga stationsväg.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 157

Remiss: Motion från Lars V Andersson (C)
samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det enklare
att sätta upp solceller”

Dnr BN 2018/0341

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över
en motion inlämnad av Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson
(C) ”Gör det enklare att sätta upp solceller” (Dnr KS 2018/0568). I
motionen föreslås att inga avgifter för rådgivning och
bygglovshandläggning ska debiteras den som har för avsikt att
installera en solenergianläggning.
Stadsbyggnadskontoret tillhandahåller redan idag kostnadsfri
rådgivning och information kring bygglovsplikt för
solenergianläggningar.
I byggnadsnämndens taxa regleras vilken avgift som ska tas ut vid
bygglovsprövningar för fasadförändringar. Avseende
solenergianläggningar tillämpas taxans lägsta nivå, vilket genererar
en lägre kostnad än vid ett ”normal” bygglov för fasadändring.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att taxan behålls oförändrad.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-05
Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det
enklare att sätta upp solceller”, 2018-08-06 (Dnr KS 2018/0568)

Yrkanden
Per Johnsson (C) med instämmande av Klas Svanberg (M), Mia
Honeth (L) och Dimitrios Afentoulis (KD) yrkar att
Byggnadsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att besluta
att kommunen i fortsättningen, inte ska ta ut någon
handläggningsavgift vid handläggning av solcellsanläggningar utöver
kostnaden för administrativ kommunikation (för tillfället 313 kr).
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Björn Abelson (S) och Helmut
Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med Ulf Nymarks
(MP) m. fl. yrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Mohsen Abtin
(S), Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP) och Helmut Moser (V)
röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Per
Johnsson (C) och Dimitrios Afentoulis (KD) röstar för bifall till Per
Johnssons (C) m.fl. yrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att som svar på kommunkontorets remiss från Lars V Andersson
(C) samt Bernt Bertilsson (C) ”Gör det enklare att sätta upp
solceller” (Dnr KS 2018/0568)
översända stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Reservationer
(C), (M), (L) och (KD) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 157.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsbilaga BN § 157

Ärende 8. Motion från Lars V Andersson (C) samt Bernt Bertilsson
(C) Gör det enklare att sätta upp solceller (Dnr KS 2018/0568).

Reservation från Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
Vi tycker att f örvaltningen ger att bra svar på motionen, men
anser att den låga kostnad det skulle inneb ära f ör kommunen att
s änka handl äggningsavgiften till kostnaden f ör den administrativa
kommunikationen är v äl v ärd att ta.
En s änkning skulle uppmuntra även de som bor i gamla hus att
skaffa sol-celler i de l ägen d är det är l ämpligt. Kostnaden f ör
kommunen skulle bli låg men symbolv ärdet skulle vara st örre.
Dessutom skulle likabehandlingen f örb ätt-ras eftersom det skulle
inneb ära att de som bor i gamla hus får det mer som övriga.
Enligt muntlig uppgift från f örvaltningen på BNs-sammantr äde
r ör det sig om ca 20 fall per år.

Per Johnsson (C)

Klas Svanberg (M)

Mia Honeth (L)

Dimitrios Afentoulis (KD)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 158

Detaljplan för Ardennern 9 i Veberöd.
Planuppdrag - standardförfarande i
delegation

Dnr BN 2018/0392

Sammanfattning
Planansökan inkom 2018-06-21 från Serviceförvaltningen,
Lundafastigheter, för att möjliggöra kontorsverksamhet på
Idalagården. Det pågår försäljning av den avstyckade fastigheten.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-07
Planansökan 2018-06-21

Yrkanden
Klas Svanberg (M) med instämmande av ordföranden 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 lägga till kontorsverksamhet inom
Ardennern 9 i Veberöd, Lunds kommun. Standardförfarande
ska tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation. Planavtal
avses upprättas.

Beslut expedieras till:
Serviceförvaltningen, att: Annelie Thögersen
(annelie.thogersen@lund.se )
Akten
(info@rsyd.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Detaljplan för Gasverket 6. Planuppdrag,
standardförfarande i delegation.

Dnr BN 2018/0396

Sammanfattning
Sökanden inkom 2018-01-10 med ansökan om upprättande av ny
detaljplan för Gasverket 6 i Lund. Syftet är att utveckla
kontorsverksamheten i fastigheten med ytterligare byggnation åt
söder.
Samtliga befintliga byggnader inom planområdet är markerade i
Bevaringsprogrammet. Detaljplanen bedöms inte påverka de
omgivande gaturummen, utan enbart gården.
Fastigheten ligger ca 45m från närmsta järnvägsspår på Södra
stambanan. Spåren kan i framtiden komma att gå ännu närmre
planområdet eftersom sträckan förbi planområdet ingår i
Trafikverkets utredningsprojekt för snabbjärnväg mellan Lund och
Hässleholm. En riskutredning måste klargöra att ett
detaljplaneförslag i planområdet inte försvårar för en framtida
ombyggnad av järnvägen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-07
Ansökan om planändring, 2018-01-09, (aktbilaga 1-2)

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) 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 kontor inom Gasverket 6 i Lund,
Lunds kommun. Standardförfarande ska tillämpas. Ärendet ska
handläggas i delegation. Planavtal avses upprättas.

Beslut expedieras till:
Emera Gasverket AB, Skolgatan 13, 223 61 Lund
Akten
info@rsyd.se

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Detaljplan för del av Vallkärratorn 10:3.
Samråd

Dnr BN 2018/0393

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har 2017-02-13 mottagit ansökan om
ändring av detaljplan av tekniska nämnden för rubricerat område.
Kommunens ökade behov av bostäder leder till att genom detaljplan
pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-07
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-09-07
Planbeskrivning, upprättad 2018-09-07

Yrkanden
Ordföranden Björn Abelson (S) med instämmande av Mia Honeth
(L), Klas Svanberg (M), Dimitrios Afentoulis (KD), Per Johnsson (C)
och Helmut Moser (V) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ulf Nymark (MP) yrkar återremiss till stadsbyggnadskontoret med
uppdrag att avskriva ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden Björn Abelson (S) ställer yrkandena mot varandra och
finner att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordföranden
Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för del av Vallkärratorn 10:3 m.fl. i Lund,
Lunds kommun för samråd.

Reservationer
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsanteckningar
Mia Honeth (L) med instämmande av Klas Svanberg (M), Dimitrios
Afentoulis (KD), Per Johnsson (C), Helmut Moser (V) och
ordföranden Björn Abelson (S): Det är angeläget att bebyggelsen
harmoniserar med befintligt bostadsområde och att värdefulla träd
bevaras. Dagvattendammarna ska utformas så att de gynnar
mångfalden av flora och fauna.
Jan Annerstedt (FNL): Tveksamt om detta trafiknära område ska
bebyggas med bostäder. I samrådshandlingen ska tydligt anges hur
utformningen av grönstråket bäst utformas ur ett barnperspektiv vid
eventuell bebyggelse på delar av området.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Detaljplan för Virket 1 och 6. Planbesked

Dnr BN 2018/0391

Sammanfattning
Hexiron fastigheter AB har inkommit med en begäran om
planbesked för fastigheten Virket 6 och del av fastigheten Virket 1
inom Västerbro i Lund. Syftet är att genom detaljplan pröva
lämpligheten för bostadsändamål inom fastigheten.
Lunds kommun avser att enskilt med alla fastighetsägare inom
Västerbro teckna avsiktsförklaring med syfte att enas om hur
samverkan ska ske. Avsiktsförklaringen ska beskriva principerna för
gemensam kommunikation och dialog, att utgångspunkt för
detaljplaneläggning och bygglov är Västerbroprogrammet och att
påbörjande av detaljplaneläggning kräver att ett avtal om
genomförande tecknas med Lunds kommun. Avtal om genomförande
ska tecknas med de fastighetsägare som vill påbörja planläggning av
sin fastighet. Avtalet om genomförandet ska beskriva principerna för
hur genomförandet av detaljplaner inom projektområdet ska ske.
Arbete pågår med att upprätta en dispositionsplan för Västerbro.
Dispositionsplanen består av en strategiplan och en illustration och
syftar till att lösa frågor kring infrastruktur, bevarande, placering av
skolor och parker, parkering, fastighetsägares intressen, befintliga
verksamheter, utbyggnadsordning, gatusektioner,
exploateringskostnader m.m. och hur utvecklingen ska ske under
lång tid. Strategiplanen ingår som en del av Västerbroprogrammet
och visar på områdets övergripande struktur och innehåll samt
föreslår lägen för viktiga allmänna funktioner så som park, skola,
förskolor, parkeringshus, bevarande av kulturmiljöer m.m.
Illustrationen är mer detaljerad och kommer att vara en bilaga till
avtal om genomförande. Illustrationen visar förslag på
byggnadsplacering, antal våningar, utformning av allmän plats m.m
och fokuserar på området öster om Bondevägen utifrån en första
etapp för stadsomvandlingen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår ett positivt planbesked för Virket 6
och del av Virket 1 och att ny bebyggelse inom fastigheten ska prövas
i detaljplan. Eftersom fastigheterna ligger inom Västerbro villkoras
påbörjandet av planarbete med att avtal om genomförande ska
tecknas.

Justerare

Utdragsbestyrkande

19 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-07
Begäran om planbesked, 2018-07-12 (aktbilaga 1-2)

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

ge Hexiron Fastigheter AB positivt planbesked för fastigheten
Virket 6 och del av Virket 1. Lunds kommun ställer sig positiva
till att i detaljplan pröva ny bebyggelse inom Virket 6 och del av
Virket 1.
ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten för bostäder inom Virket 6 och del av
Virket 1 i Lund, Lunds kommun. Start av planarbete villkoras av
att avtal om genomförande tecknas. Standardförfarande ska
tillämpas. Planavtal avses upprättas.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Västerbros stadsomvandling får inte innebära
dominans av bostäder. Lund behöver istället fler centrumnära
arbetsplatser för sitt växande, kunskapsintensiva näringsliv. Virket
bör utvecklas som modernt industrikvarter, möjligen med inslag av
bostäder.
Beslut expedieras till:
Hexiron Fastigheter AB, Botulfsgatan 2, 223 50 Lund
Akten
(info@rsyd.se)

Justerare

Utdragsbestyrkande

20 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 162

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0359

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-04-17
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 38 985 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

21 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

22 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 163

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0361

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 100 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

23 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

24 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 164

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0362

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 38 434 kr
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

26 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 165

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0363

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-05-18
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 21 244 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

27 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

28 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 166

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0364

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-04-13
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 143 845 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

29 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

30 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 167

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0365

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 258 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

31 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

32 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 168

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0366

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 222 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

33 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

34 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 169

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0367

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-03-27
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 222 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

35 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

36 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 170

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0368

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-04-12 och 2018-05-28
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 21 308 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

37 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

38 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 171

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0369

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-05-22
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 222 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

39 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

40 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 172

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0370

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation på en fastighet
och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift debiteras i enlighet
med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan med
avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploa-tören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-04-16
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

Justerare

x ska betala planavgift med 27 271 kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
skicka en faktura på beloppet

Utdragsbestyrkande

41 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

42 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 173

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0371

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-05-30
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 26 937,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

43 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

44 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 174

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0372

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation på en fastighet
och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift debiteras i enlighet
med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan med
avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-05-22
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

Justerare

x ska betala planavgift med 38 603 kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag och
skicka en faktura på beloppet

Utdragsbestyrkande

45 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

46 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 175

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0373

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-04-11
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27 203 kr.
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

47 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

48 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 176

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0374

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-04-12
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 21 031 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

49 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

50 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 177

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0375

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 26 918 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

51 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

52 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 178

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0376

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 27213 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

53 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

54 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 179

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0377

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att upprätta
detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation på en
fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift debiteras
i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-05-18
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att x ska betala planavgift med 20 980 kr,
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag och
att skicka en faktura på beloppet

Justerare

Utdragsbestyrkande

55 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

56 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 180

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0378

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att upprätta
detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation på en
fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift debiteras
i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om
planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
beta-lat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att den sökande som
beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan
med avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-05-18
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

Justerare

x ska betala planavgift med 20 980 kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
skicka en faktura på beloppet

Utdragsbestyrkande

57 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

58 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 181

Planavgift för fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0379

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att upprätta
detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation på en
fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift debiteras
i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
Exploatören av ett detaljplaneområde i Lunds kommun har invänt
att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift av de som beviljas bygglov inom området därför att denne
betalat kommunens kostnader innan detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
Byggnadsnämnden föreslås därför besluta att de sökande som beviljats bygglov för fastigheten x ska betala planavgift enligt taxan med
avdrag för en procentuell andel av det belopp som exploatören
betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Planavtal 2011-03-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

Justerare

x ska betala planavgift med 27 158 kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
skicka en faktura på beloppet

Utdragsbestyrkande

59 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

60 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 182

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0380

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från de bygglovssökande 2018-05-23
Delegationsbeslut (faktura) 2017-06-30
Planavtal 2011-03-29
Yttrande från de bygglovssökande 2018-09-17

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

61 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att ändra delegationsbeslutet från 2017-06-30 så att planavgiften
för x, och medsökande blir 26 821 kr istället för 29 238 kr
att motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
att återbetala den överskjutande del av planavgiften som redan
betalts, 2 417 kr
Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

62 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 183

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0381

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift inom området
därför att denne betalat kommunens kostnader innan detaljplanen
antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-03-30
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

63 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-03-30 så att planavgiften
för x, blir 95 608 kr, istället för 105 257
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som redan
betalts, 9 649 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

64 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 184

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0382

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-03-30
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

65 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-03-30 så att planavgiften
för x, blir 52 063 kr, istället för 58 476 kr
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som redan
betalts, 6 413 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

66 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 185

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0383

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-03-30
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

67 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-03-30 så att planavgiften
för x, blir 54 950 kr, istället för 58 476 kr
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som redan
betalts, 3 526 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

68 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 186

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0384

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-08-25
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

69 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-08-25 så att planavgiften
för x, och medsökande blir 27 222 kr istället för 29 568 kr
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som de redan
betalat, 2 346 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

70 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 187

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0386

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-06-30
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

71 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-06-30 så att planavgiften
för x, blir 26 876 kr istället för 29 238kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som han
redan betalat, 2 362 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande

72 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 188

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0387

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Yttrande från den bygglovssökande 2018-05-18
Delegationsbeslut (faktura) 2017-06-30
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

73 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-06-30 så att planavgiften
för x, blir 21 019 kr istället för 23 390 kr
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som x redan
betalat, 2 371 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande

74 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 189

Ändring av beslut om planavgift för
fastighet, Lunds kommun

Dnr BN 2018/0388

Sammanfattning
Enligt 12 kap. 8-11 §§ plan- och bygglagen (PBL) får
byggnadsnämnden ta ut en planavgift för kommunens kostnader att
upprätta detaljplaner av den som beviljas bygglov för nybyggnation
på en fastighet och som har haft nytta av detaljplanen. Planavgift
debiteras i enlighet med byggnadsnämndens taxa.
I samband med att fastigheterna inom ett detaljplaneområde i Lunds
kommun började bebyggas invände exploatören att
byggnadsnämnden saknar lagligt stöd för att besluta om planavgift
inom området därför att denne betalat kommunens kostnader innan
detaljplanen antogs.
Invändningen har utretts av stadsbyggnadskontoret, som kommit
fram till att det finns lagligt stöd för att besluta om planavgift för
fastigheterna inom detaljplaneområdet, förutsatt att det belopp som
exploatören betalat tillgodoräknas de bygglovssökande.
De sökande som redan hade debiterats en planavgift när utredningen
startade har inte tillgodoräknats något belopp så dessa beslut
behöver ändras.
Planavgift för fastigheten x har debiterats enligt taxan.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att ändra beslutet och minska
planavgiften med en procentuell andel av det belopp som
exploatören betalat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-09-03
Delegationsbeslut (faktura) 2017-07-06
Planavtal 2011-03-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

75 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

ändra delegationsbeslutet från 2017-07-06 så att planavgiften
för x, blir 20 980 kr istället för 23 390 kr,
motivera beslutet i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag och
återbetala den överskjutande del av planavgiften som x redan
betalat, 2 410 kr

Hur byggnadsnämndens beslut överklagas
Byggnadsnämndens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne,
av den som det gått emot, inom tre veckor från att denne tog del av
beslutet (delgavs). I bilagan som bifogas finns mer information.
Beslut expedieras till:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 190

PI-ärende. Påföljd för ibruktagande innan
slutbesked meddelats

Dnr BN 2018/0330

Sammanfattning
Påföljd för olovligt ibruktagande på fastighet x. 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
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-04
Yttrande m. synpunkter från byggherre, 2018-05-29
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
Skrivelse från kontrollansvarig, 2018-08-21
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
Per Johnsson (C), ordföranden Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP)
och Klas Svanberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

att

med stöd av 11 kap. 51 och 57 §§ PBL påföra x, en
byggsanktionsavgift om 141 107 kr för att trots förbudet i 10
kap. 4 § plan och bygglagen (2010:900) tagit del av
byggnadsverk på fastighet x i bruk innan byggnadsnämnden
gett ett slutbesked.
i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL betala byggsanktionsavgiften två månader
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura
kommer att skickas ut.

Upplysningar
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
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.
Beslut expedieras till:
Beslut samt överklagandeanvisning till:
x
Beslut för kännedom till:
Stadsbyggnadskontoret, Administrativa avdelningen, ekonomi, Box
41, 221 00 Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 191

PI-ärende - Ibruktagande innan slutbesked
meddelats

Dnr BN 2018/0331

Sammanfattning
Påföljd för olovligt ibruktagande av kontor på fastighet x 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
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-05
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
Fasadritning, 2017-02-07
Planritning Plan 1 kontorsdel, 2017-02-07
Planritning Entréplan kontorsdel, 2017-02-07
Granskningsrapport, 2015-12-21

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

med stöd av 11 kap. 51 och 57 §§ PBL samt med hänvisning till
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse påföra
fastighetsägaren x, en byggsanktionsavgift om 23 262 kr för att
trots förbudet i 10 kap. 4 § plan och bygglagen (2010:900) tagit
delar av byggnadsverk som omfattas av startbeskedför ändrad
användning från lager till kontor på fastighet x i bruk innan
byggnadsnämnden gett ett slutbesked.

Utdragsbestyrkande

79 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
att

i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL betala byggsanktionsavgiften två månader
efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura
kommer att skickas ut.

Upplysningar
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.
Beslut expedieras till:
Beslut samt överklagandeanvisning till:
x
Beslut för kännedom till:
Stadsbyggnadskontoret, Administrativa avdelningen, ekonomi, Box
41, 221 00 Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 192

Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
med ytterligare en bostad

Dnr BN 2018/0397

Sammanfattning
X har inkommit ansökan om bygglov för tillbyggnad av
enbostadshus.
Bygglov beviljades såsom planenligt. Ärendet lyftes till
byggnadsnämnden för beslut då grannarna inkom med erinringar
emot det föreslagna. Byggnadsnämnden beviljade bygglovet 201712-14.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som 2018-03-01 beslutade
att avslå överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades vidare
till Mark och miljödomstolen som i dom 2018-06-25 upphävde
länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut samt återförvisade
målet till nämnden för erforderlig handläggning. Ansökan innebär en
avvikelse och kontoret har missat att höra berörda grannar. Detta är
nu gjort och erinringar har därvid inkommit.
Stadsbyggnadskontoret menar att den avvikelse från tillåten
byggrätt som förslaget innebär, kan ses som en sådan liten avvikelse
som avses i PBL förenlig med syftet med planen. Åtgärden är inte av
det slag att den kan komma att innebära en betydande olägenhet i
den mening som avses i 2 kap. 9 § PBL Ansökan uppfyller även i
övrigt de krav som finns angivna i Plan- och bygglagen.
Bygglov bör således beviljas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-03
Illustrationer, 2017-01-11, Aktbilaga 2
8 ritningar
Yttrande från x 2018-08-20, Ägare av x
Yttrande från x 2018-08-20, Ägare av x
Bemötande från sökande, 2018-08-30
Mark och miljödomstolens dom 2018-06-21

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

Justerare

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus
8 ritningar tillhör beslutet och

Utdragsbestyrkande

81 (85)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18
att

godkänna x, som kontrollansvarig.

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: Barnsäkerheten hanteras i kontrollplanen i
det tekniska skedet.
Kontakta byggnadsinspektör Mattias Cedholt för information om
ärendets vidare hantering.
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 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.
Beslut expedieras till:
x
Kontrollansvarig
Akten
Beslut samt anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till:
x
Följande underrättas om beslutet:
x

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 193

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-09-18

Dnr BN 2018/0349

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 2018-05-21 (dnr BN
2018/0219) beslutat om en sådan vidaredelegation.
Alla beslut som fattas med stöd av delegationen ska anmälas till
nämnden.
Till byggnadsnämndens sammanträde 2018-09-18 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande
stadsarkitekt Pia Laike samt byggnadsinspektörerna, Per Seveborn,
Janja Lalic, Mattias Cedholt, Daniel Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila
Gutierrez Para och Zorica Radnell Milansson den 1 augusti 2018 till
den 28 augusti 2018 fattade beslut om bygglov, bygglov/startbesked,
startbesked, slutbesked, rättidsprövning, avvisning, avskrivningar
samt byte av kontrollansvarig.
2. Monica Anges beslut att överlämna överklagande till Länsstyrelsen
för prövning enligt följande: Ett överklagande av
stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut 2018-08-07 att ge
bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, uppförande av 4 st
balkonger, på fastigheten x. (L 2018-1553)
3. Juristen Katarina Öberg Magnussons beslut 2018-08-13 att avvisa
ett för sent inkommet överklagande av beslut om bygglov gällande x,
L 2018-0863.
4. Jill Jensens beslut att överlämna överklagande till Länsstyrelsen
för prövning enligt följande: Ett överklagande av
stadsbyggnadskontorets avvisningsbeslut 2018-08-13 gällande x
(L 2018-0863)
5. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-06-07.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-09-18

§ 194

Meddelande till byggnadsnämnden 2018-0918

Dnr BN 2018/0342

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

85 (85)

