Byggnadsnämnden

1 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-18 klockan
17.00–18.35

Ledamöter

Ulf Nymark (MP), vice ordf, tjänstgör som ordförande
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S)
Mohsen Abtin (S)
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP)
Mia Honeth (L)
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 195-208,
§210-213
anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av § 209
Margita Malmros (S), tjänstgör för Björn Abelson (S) § 209
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD) §
195-213

Ersättare

Alexander Wallin (M), närvarande kl. 17.39-18.35
Johan Helgeson (MP)
Ann Schlyter (V)
Per Johnsson (C)
Bo Wennergren (FI)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Maja Skoog, planarkitekt
Daniel Hansson, planarkitekt
Anna Vroland, administrativ chef
Maria Milton, biträdande planchef
Emelie Norén, trafikstrateg
Emina Ligata, praktikant

Justerare

Helmut Moser (V) med Mohsen Abtin (S) som ersättare

Paragrafer

§ 195-213

Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Plats och tid för justering

2 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1, 2018-10-24 kl.
13.00

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Ulf Nymark (MP)

Justerare

Helmut Moser (V)

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-18

Paragrafer

§ 195-213

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2018-11-19

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

3 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-10-18

BN 2017/0490
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 195

Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning med följande förändringar: ärende 3 angående
byggnadsnämndens ordförande informerar utgår och ärende 18
angående PI-ärende Ibruktagande utan slutbesked tas upp som
ärende 6.
Till justerare utses Helmut Moser (V) med Mohsen Abtin (S) som
ersättare.
Justering av protokollet sker den 24 oktober 2018 kl. 13.00 på
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
Ordförande Ulf Nymark (MP) välkomnar en ny medarbetare Emelie
Norén, trafikstrateg och en ny praktikant Emina Ligata.

Justerare

Utdragsbestyrkande

4 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 196

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning informerar om aktuella
frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 197

Byggnadsnämndens sammanträdestider
2019

Dnr BN 2018/0427

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontorets förslag till sammanträdestider för
Byggnadsnämnden 2019:
Byggnadsnämndens sammanträde

Tid

24 januari

15.00

14 februari

15.00

21 mars

15.00

11 april

15.00

16 maj

15.00

18 juni

15.00

22 augusti

15.00

17 september

15.00

17 oktober

15.00

21 november

15.00

12 december

15.00

Byggnadsnämnden föreslås besluta att godkänna de föreslagna
sammanträdestiderna i enlighet med stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018

Yrkanden
Mia Honeth (L) med instämmande av Bernt Bertilsson (C), Akram
Heidari (S), Anna Hagerberg (MP), Helmut Moser (V), Christoffer
Karlsson (L), Klas Svanberg (M) och Lena Gustafsson (M) yrkar att
byggnadsnämndens sammanträden startar kl. 17.00.

Beslutsgång
Ordförande Ulf Nymark (MP) ställer proposition på Mia Honeths (L)
m. fl. yrkande och finner att byggnadsnämnden bifaller yrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

godkänna de föreslagna sammanträdestiderna i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut med den
förändringen
byggnadsnämndens sammanträden startar kl. 17.00

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 198

Namnärende vägnamn Revinge,
Räddningsvägen

Dnr BN 2018/0459

Sammanfattning
Räddningsverkets skola i Revinge vill ersätta sin nuvarande
bynamnsadress med en gatunamnsadress för att underlätta
navigering. Väg 970 utmed fastigheten Revinge 1:14 förslås få
adressbärande namn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-01
Karta

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge vägen till Räddningsvägen.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 199

Namnärende: Stora Råby 36:22, Gamla
Råbydammen

Dnr BN 2018/0463

Sammanfattning
Det har inkommit synpunkter från allmänheten att samma namn
finns på två olika dammar vid Råby och att detta kan vålla problem
om man måste larma räddningstjänsten. Ett unikt namn på vardera
vattensamling är därför behövligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-01
Karta

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge vattensamlingen till Gamla Råbydammen
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

9 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 200

PI-ärende Ibruktagande 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)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-03
Byggherrens yttrande över byggsanktionsavgift, 2018-10-02
Byggherrens yttrande över sanktionsavgift, 2018-04-24
Byggherrens yttrande över sanktionsavgift, 2018-04-17
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
Situationsplan, 2017-05-16
Granskningsrapport, 2017-04-12
Ritningar
A-001-1, plan 1, 2017-03-28
A-001-2, plan 2, 2017-03-28
A-001-3, plan 3, 2017-03-28
Bygglov för tillbyggnad L 2016-000273
Mejlkorrespondens mellan byggnadsinspektör och byggherrens
kontrollansvarige, 2017-09-20 t.o.m. 2018-03-16
Slutbesked, 2018-03-14
Startbesked, 2017-03-22
Startbesked för schaktningsarbeten och borrplintar, 2016-12-06
Beslut om bygglov, 2016-04-26

Justerare

Utdragsbestyrkande

10 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med stöd av 11 kap. 51-53 och 57 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL samt 9 kap. 20 § 4 p plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF påföra fastighetsägaren X
en byggsanktionsavgift om 199 518 kr för att trots förbudet i
10 kap. 4 § PBL tagit byggnad i bruk innan byggnadsnämnden
gett ett slutbesked.

att

i enlighet med 11 kap. 59 och 61 §§ PBL erinra X att
byggsanktionsavgiften ska betalas till byggnadsnämnden i
Lund. Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den
avgiftsskyldige. Faktura kommer att skickas ut separat.

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

11 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 201

Remiss: Motion från Agneta Lindskog (KD)
”Låt Raoul Wallenbergs namn bli en del av
Lunds offentliga miljö”

Dnr BN 2018/0448

Sammanfattning
I en av Agneta Lindskog inlämnad motion, daterad 2018-09-14
framförs önskemål om att på något sätt skapa en minnesplats för
Raoul Wallenberg. I motionen yrkas på
- En minnesplats för Raoul Wallenberg i Lund
- Att en större gata uppkallas efter honom.
Namnet Raoul Wallenberg har redan tidigare i ett annat
sammanhang diskuterats med Raoul Wallenberginstitutet, som velat
ha en gata uppkallad efter honom invid institutet.
Stadsbyggnadskontoret kommer att fortsätta arbetet med att
hantera frågan kring Raoul Wallenberg utifrån den nu inkomna
motionen och de tidigare ansatserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-02

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

föreslå att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att fortsätta arbetet med att finna ut och namnge en
lämplig plats för att hedra Raoul Wallenberg

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 202

Remiss: Program för styrning i Lunds
kommun

Dnr BN 2018/0400

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra en översyn av styrdokument och principerna för vilka
styrdokument som beslutas var. Kommunkontoret har i samråd med
kommunens ledningsgrupp tagit fram ett förslag till program för
styrning. Programmet ska stärka helheten i Ett Lund och knyta
samman visionen Lund skapar framtiden med kunskap, innovation
och öppenhet och de gemensamma förhållningssätten lyssna – lära –
leda med andra styrande dokument i kommunen.
Programmet förväntas stödja och vägleda arbetet för att uppnå
visionen. Programmet förklarar ansvar och roller samt definierar en
gemensam begreppsbank som är relevant för lednings- och
styrningsarbete. Förvaltningen ställer sig positiv till programmet då
det stärker kommunens arbete med ledning och styrning.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 augusti 2018
Kommunkontorets remissbrev den 20 augusti 2018
Förslag till Program för styrning i Lunds kommun

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 203

Remiss: Samverkansöverenskommelse
mellan Lunds kommun och
Lokalpolisområde Lund 2019-2022

Dnr BN 2018/0299

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts att yttra sig
över förslag till ny samverkansöverenskommelse mellan Lunds
kommun och Lokalpolisområde Lund 2019-2022.
Nuvarande överenskommelse upphör att gälla 2018-12-31 och har
detaljerat reglerat ansvar och uppföljning för de samarbetsområden
som arbetats fram i Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ.
I det nya förslaget till samverkansöverenskommelse 2019-2022
beskrivs fem fokusområden (Trygghetsskapande åtgärder, Satsning
på ungdomar, Brott mot äldre, Brott i nära relation och Alkohol och
andra droger) som vi tillsammans skall ta ansvar för att samverka
kring.
Samverkan med polismyndigheten sker sedan 2015 genom
arbetsmetod Medborgarlöfte vilket är att av de strategiska initiativ
som utarbetas för olika geografiska- eller sakområden där
tryggheten behöver förstärkas. Lunds kommun och polisen har
hittills tagit fram två löften om Trygg Ungdom och Trygghet kring Ctriangeln (runt centralstationen). Antagna medborgarlöften gäller
fortlöpande.
Förvaltningen ställer sig positivt till det nya förslaget till
samverkansöverenskommelse 2019-2022.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-10-02
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-18 KSau § 127
Missivbrev remiss överenskommelse 2019-2022
Förslag till Samverkansöverenskommelse 2019-2022

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta tjänsteskrivelsen som sitt yttrande
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 204

Remiss: Cykelstrategi 2018-2021

Dnr BN 2018/0413

Sammanfattning
En cykelstrategi med fyra utmaningar och tillhörande åtgärder har
tagits fram för att öka cykelresandet och nå LundaMaTs mål om
utsläpp nära noll år 2050. Tekniska nämnden är huvudansvarig för
cykelstrategin och har skickat ut denna på remiss. I denna
tjänsteskrivelse yttrar sig stads-byggnadskontoret över remissen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 1 oktober 2018
Cykelstrategi 2018-2021, remissförslag daterad 2018-07-02

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut med följande tilläggsyrkande:
Byggnadsnämnden anser att det inte är korrekt att utmåla
enbart cykeln ”som inbjuder till viss anarki”. Tydliga anarkistiska
tendenser finns hos samtliga trafikslag.
Klas Svanberg (M) yrkar avslag på Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.
Mia Honeth (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande Ulf Nymark (MP) ställer proposition på Mia Honeths (L)
bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
yrkandet.
Ordförande Ulf Nymark (MP) ställer proposition på Ulf Nymarks
(MP) tilläggsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar att
bifalla tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Fredrik Fexner (S), Akram Heidari (S), Mohsen Abtin (S), Ulf Nymark
(MP), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar för bifall
till Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Christoffer Karlsson (L) röstar för avslag på Ulf
Nymarks (MP) tilläggsyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

15 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
Ordförande Ulf Nymark (MP) konstaterar att byggnadsnämnden med
6 röster mot 5 beslutat att bifalla Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande över
remissförslag till Cykelstrategi 2018-2021 med följande tillägg:
Byggnadsnämnden anser att det inte är korrekt att utmåla
enbart cykeln ”som inbjuder till viss anarki”. Tydliga
anarkistiska tendenser finns hos samtliga trafikslag.

Beslut expedieras till:
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 205

Remiss: Motion från Mia Honeth (L)
”Påbörja arbetet med en fördjupad
översiktsplan för Genarp med omnejd”

Dnr BN 2018/0345

Sammanfattning
Liberalerna har lämnat en motion till kommunfullmäktige i Lund om
att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Genarp med
omnejd.

Beslutsunderlag
Motion från L ”Påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för
Genarp med omnejd” (4 augusti 2018)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018

Yrkanden
Mia Honeth (L) med instämmande av Ulf Nymark (MP) och Akram
Heidari (S) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

17 (29)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 206

Västerbroprogrammet. Information

Dnr BN 2018/0435

Sammanfattning
Maja Skoog informerar om Västerbroprogrammet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 207

Detaljplan för del av Studentkåren 4 m.fl.
Granskning.

Dnr BN 2018/0436

Sammanfattning
Akademiska hus AB inkom 2016-07-06 med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för cirka 200 studentbostäder med
möjligheter till centrumverksamheter i bottenvåningen inom del av
Studentkåren 4 i Lund. Detaljplanen ska även möjliggöra att gångoch cykelvägar på Ole Römers väg utmed den föreslagna nya
bebyggelsen kan breddas. I den norra delen av planområdet och i
anslutning till Ole Römers väg ska detaljplanen även ge möjligheter
till att ordna en mindre platsbildning.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-10-05
Planbeskrivning, upprättad 2018-10-05
Samrådsredogörelse, upprättad 2018-10-05

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

detaljplan för Studentkåren 4 m.fl. i Lund, Lunds kommun ska
hållas tillgänglig för granskning

Protokollsanteckningar
Helmut Moser (V) och Ann Schlyter (V) med instämmande av Ulf
Nymark (MP): Med tanke på den höga exploateringen och därmed
begränsad yta för kvalitativ utemiljö anser vi det är viktigt att den i
planbeskrivningen nämnda takterrassen verkligen kommer till
stånd.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
Beslut expedieras till:
Akademiska Hus AB, Ole Römers väg 2, 223 53 LUND
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 208

Detaljplan för fyrspårsutbyggnad Flackarp –
Högevall (station Klostergården).
Granskning.

Dnr BN 2018/0438

Sammanfattning
Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra
spår. Byggstart skedde hösten 2017 för del av sträckan. Denna
detaljplan är en del av planeringsarbetet för att medge kapacitetsökningen och innebär ett nytt stationsläge för pågatåg vid
Klostergården.
Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 7 maj – 2 juli
2018 och ett trettiotal yttranden har inkommit.
Stationsläget kommer att förbättra kopplingen av befintliga och
framtida bostäder till centrum och regionen genom en strategisk
placering mellan Klostergården, rekreationsstråket Höje å och
Sparbanken Skåne arena. Planförslagets innehåll utgör framför allt
ett flexibelt planområde med användningen ”T” och preciseringen
”Järnvägstrafik”. Användningen rymmer de kompletterande
funktioner som stationsmiljön innefattar, exempelvis parkering och
bullerskydd. Därutöver ingår mindre delar nödvändiga för att
förverkliga detaljplanens huvudsakliga syfte.
Konsekvenser av fyrspåret och pågatågstationen är förutsättningar
för bättre kommunikationer med tåg och därmed ökad tågtrafik, men
även större barriäreffekt samt ökade bullerstörningar. För att
minska barriäreffekten av spårområdet anläggs en ny, breddad
underjordisk passage för gående och cyklister i direkt anslutning till
stationens plattformar. Bullerstörningarna som ett
plangenomförande innebär kräver bullerdämpande åtgärder, vilket
främst hanteras med skärmar.
Bedömningen är att genomförandet av detaljplanen medför
betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och
en miljökonsekvensbeskrivning ingår i planhandlingarna.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, upprättad 2018-10-05
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-10-05
Illustrationer, upprättad 2018-10-05
Planbeskrivning, upprättad 2018-10-05
Samrådsredogörelse, upprättad 2018-10-05

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad 2018-10-05

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

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

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Cykelvägens sträckning på västra sidan bör rätas
ut så snart omvandlingen av verksamhetsområdet möjliggör detta.
Beslut expedieras till:
Trafikverket
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 209

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m. fl.
(Trafikplats Ideon). Granskning.

Dnr BN 2018/0439

Jäv
Fredrik Fexner (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för
södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en
kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund
Norra.
Planförslaget innefattar:
• Breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22.
• Plats för vägbank samt bullerdämpande åtgärder längs vägen.
• Avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och
Sölvegatan.
• Parkmark mot anslutande bebyggelse.
Detaljplanen har varit på samråd mellan 2018-01-15 och 2018-0329. Under samrådet inkom 23 yttranden. Flera handlade om
bullerskydd och andra lösningar i angränsning nära den egna
fastigheten. Men vissa synpunkter behandlade även större frågor så
som huruvida motorvägen borde överdäckas, luftkvalitéer samt att
en miljökonsekvensbeskrivning bör upprättas.
Planförslaget följer Trafikverkets samrådshandlingar,
förhandskopior av deras granskningshandling, samt bullerutredning
för vägplanen på aktuellt projekt. En miljökonsekvensbeskrivning
har upprättats för detaljplanen.
Trafikverkets vägplan har föregåtts av ett flertal olika utredningar
för väg E22. Utredningarna har börjat med huruvida andra åtgärder
än ombyggnader kan räcka och slutat med det förslag som
detaljplaneförslaget medger.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § planoch bygglagen. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26
• Plankarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-09-26
• Planbeskrivning, upprättad 2018-09-26
• Samrådsredogörelse, upprättad 2018-09-26
• Miljökonsekvensbeskrivning (ÅF 2018-09-20)

Yrkanden
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
återremiss med uppdrag till stadsbyggnadskontoret att avskriva
planärendet.
Klas Svanberg (M) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut och avslag på Ulf Nymarks (MP) m. fl. återremissyrkande.

Beslutsgång
Ordförande Ulf Nymark (MP) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden bifaller stadsbyggnadskontorets förslag
till beslut i enlighet med Klas Svanbergs (M) bifallsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats
Ideon) i Lund, Lunds kommun för granskning

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet. (MP) inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 209.

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): Fi stödjer MP:s yrkande.
Anna Hagerberg (MP): För att minimera trafikökning i Lund till följd
av ny trafikplats Ideon bör en pendlingsparkering anläggas i
anslutning till avfarten som underlättar för långpendlare att nyttja
spårvägen in till Lund.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 210

Ändring av detaljplan för N G Bruzelius 5.
Antagande.

Dnr BN 2018/0440

Sammanfattning
X har inkommit med ansökan om att upphäva
tomtindelningsbestämmelserna för fastigheten N G Bruzelius 5.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en avstyckning och ett
uppförande av nytt bostadshus.
Marken omfattas av detaljplanen 1281K-205-A534 och
tomtindelning 1281K-C1558.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag i delegation 2018-08-09
med syftet att pröva lämpligheten av att med tilläggsbestämmelse till
gällande plan upphäva tomtindelning för N G Bruzelius 5, i Lund,
Lunds kommun.
Planförfarandet är förenklat med endast en samrådsprocess och
sedan antagande. Ett planförslag har varit ute på samråd under
perioden 2018-09-11 till och med 2018-10-02.
Detaljplanen föreslås nu tas till antagande. Redan gällande detaljplan
kommer fortsatt att gälla parallellt med ändringen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Ändring av detaljplan för N G Bruzelius 5, upprättad 2018-10-05
Utlåtande efter samråd, upprättad 2018-10-05

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta ändring av detaljplan för N G Bruzelius 5 i Lund, Lunds
kommun

Beslut expedieras till:
X
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, utlåtande efter samråd, Ändring av detaljplan
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 211

Ändring av detaljplan för Svolder 3.
Antagande.

Dnr BN 2018/0441

Sammanfattning
Bostadsrättsföreningen Hallqvistska gården har inkommit med
ansökan om att upphäva tomtindelningsbestämmelserna för
fastigheten Svolder 3. Syftet med planändringen är att möjliggöra en
avstyckning av föreningens fastighet.
Stadsbyggnadskontoret fick planuppdrag i delegation 2018-08-08
med syftet att pröva lämpligheten av att med tilläggsbestämmelse till
gällande plan upphäva tomtindelning för Svolder 3, i Lund, Lunds
kommun. Detaljplaneförslag har varit på samråd under perioden
2018-09-11 till och med 2018-10-02.
Ändring av detaljplan föreslås nu tas till antagande. Redan gällande
detaljplan kommer fortsatt att gälla parallellt med ändringen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-10-05
Ändring av detaljplan för Svolder 3, upprättad 2018-10-05
Utlåtande efter samråd, upprättad 2018-10-05

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplan för Svolder 3 i Lund, Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Bostadsrättsföreningen Hallqvistska gården, c/o Jurideko
Fastighetspartner, Södergatan 19, 211 34 Malmö
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, utlåtande efter samråd, Ändring av detaljplan
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut + anvisningar hur man överklagar till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 212

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-10-18

Dnr BN 2018/0410

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 2018-10-18 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande
stadsarkitekterna Pia Laike bygglovsarkitekt Tim Jensen samt
byggnadsinspektörerna, Per Seveborn, Janja Lalic, Mattias Cedholt,
Daniel Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila Gutierrez Para och Zorica
Radnell Milansson den 29 augusti 2018 till den 2 oktober 2018
fattade beslut om bygglov, startbesked, slutbesked, rättidsprövning,
avskrivning, rivningslov, föreläggande, förhandsbesked, byte av
kontrollansvarig och användningsförbud.
2. Bygglovschefen Malin Sjögrens beslut 2018-09-28 att avskriva
ärende om planavgift för fastigheten X från vidare handläggning
(L 2016-1260)
3. Bygglovschefen Malin Sjögrens beslut 2018-09-28 att avslå
begäran om ändring av beslut om planavgift för fastigheten X
(2016-1481)
4. Monica Anges beslut att överlämna överklaganden till
Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2018-09-11 att
beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, miljöstationer,
parkeringsplatser samt förråd på fastigheten X
(L 2018-0983)
Karin Lennebos beslut att överlämna överklaganden till
Länsstyrelsen för prövning enligt följande:

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18
Överklaganden av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-11 att bevilja
rivningslov för skola på fastigheten X.
(L 2018-1622)
Överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-10 att bevilja
bygglov för utvändig ändring av enbostadshus på fastighet X.
(L 2018-1671)
5. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-06-20.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-18

§ 213 Meddelande till byggnadsnämnden 2018-10-18
Dnr BN 2018/0411

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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