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Jenny de Navarro Jones
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Björn Abelson (S)
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Klas Svanberg (M)
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 214

Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning.
Justering av protokollet för § 225 sker den 23 november 2018 kl.
16.15 på Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
Justering av protokollet för § 214- 224, § 226-235 sker den 3
december 2018 kl. 13.00 på Stadsbyggnadskontoret, Kristallen,
Brotorget 1.
Till justerare utses Klas Svanberg (M) med Ann Schlyter (V) som
ersättare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 215

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning informerar om aktuella
frågor.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 216

Byggnadsnämndens ordförande informerar

Sammanfattning
Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) informerar om
aktuella händelser, bland annat att byggnadsnämndens arbetsutskott
beslutade 2018-11-08 att avskriva detaljplan för Helgonagården
5:36 och 6:16 i Lund.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 217

Nämndsmål. Information

Dnr BN 2018/0533

Sammanfattning
Marcus Horning informerar om nämndsmål.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 218

Planöverenskommelse mellan
stadsbyggnadskontoret och tekniska
förvaltningen

Dnr BN 2018/0545

Sammanfattning
Innan planarbete påbörjas tecknar stadsbyggnadskontoret planavtal
med sökande för att reglera de kostnader som uppkommer för
framtagandet av planen. Planer begärda av tekniska nämnden har
inte hanterats på detta sätt, utan stadsbyggnadskontorets kostnader
har tagits ut genom en planavgift direkt till exploatören i samband
med bygglov. Nu föreslås istället en process där en
planöverenskommelse tecknas mellan stadsbyggnadskontoret och
tekniska förvaltningen där kostnaden för framtagandet av planen
regleras, liksom omfattning och tidplan.
Förslaget innebär att stadsbyggnadskontoret får ersättning från
tekniska förvaltningen i takt med sina uppkomna kostnader.
Tekniska förvaltningen kommer istället att bära kostnaden för
planläggningen fram till att marken säljs till exploatör. Det nya
förslaget till uttag av planavgift föreslås gälla från den 1 januari
2019.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens och stadsbyggnadskontorets gemensamma
tjänsteskrivelse 2018-11-13

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till modell för ersättning för planarbete när
tekniska nämnden är sökande

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden respektive tekniska nämnden
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 219

Namnärende nytt gatunamn Vipeholm

Dnr BN 2018/0501

Sammanfattning
Detaljplanen, 1281K-P129, har ändrats sedan namnen i området
beslutades, en lokalgata har tillkommit

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2018-10-24
Karta

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge gatan till Rätvinkelgatan.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 220

Remiss: Motion från Agneta Lindskog (KD)
”Man ska kunna lita på Lund”

Dnr BN 2018/0449

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har av kommunkontoret ombetts yttra sig över
en motion inlämnad av Agneta Lindskog (Kd) ”Man ska kunna lita på
Lund”. I motionen föreslås att Lunds kommun ska införa
servicegarantier med syfte att göra det tydligt för invånare och
företagare vad man kan förvänta sig av kommunens tjänster. Bland
annat föreslås garantier avseende beslut om bygglov och planbesked
inom viss tid.
Stadsbyggnadskontorets menar att rådande lagstiftning inom
byggnadsnämndens ansvarsområde omfattas av ett snävt regelverk
avseende tidsfrister och att det utan resurstillskott är problematiskt
att korta dessa tider ytterligare, samt att införandet av mer
långtgående garantier avseende handläggningstider riskerar att
påverka kvalitén i den byggda miljön.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-07
Agneta Lindskog (Kd) ”Man ska kunna lita på Lund”, 2018-09-18

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

som svar på kommunkontorets remiss avseende motion från
Agneta Lindskog (Kd) ”Man ska kunna lita på Lund”, KS 201809-18 översända denna tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 221

Remiss: Styrdokument - Evenemangsstrategi
för Lunds kommun

Dnr BN 2018/0475

Sammanfattning
Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till evenemangs- och
mötesstrategi för Lunds kommun – ”Lund skapar framtidens
evenemang och möten”. Strategin är översänd till byggnadsnämnden
för synpunkter.

Beslutsunderlag
Remiss ”Lund skapar framtidens evenemang och möten”
(25 september 2018)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 november 2018

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) yrkar bifall
till stadsbyggnadskontorets förslag med följande tillägg:
Byggnadsnämnden har utöver stadsbyggnadskontorets yttrande
följande synpunkter:
- Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Strategin behöver
kompletteras med förutsättningar till evenemang även utanför
Lunds tätort.
- Evenemangs och mötesstrategin behöver bli mer distinkt.
- Evenemangs- och mötesstrategin kan utvecklas genom att på ett
tydligare sätt beskriva hur den tillvaratar alla Lunds invånares
intressen.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
och finner att byggnadsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. tilläggsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar
att bifalla yrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med stadsbyggnadskontorets skrivelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Byggnadsnämnden har utöver stadsbyggnadskontorets yttrande
följande synpunkter:
- Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas. Strategin behöver
kompletteras med förutsättningar till evenemang även utanför
Lunds tätort.
- Evenemangs och mötesstrategin behöver bli mer distinkt.
- Evenemangs- och mötesstrategin kan utvecklas genom att på ett
tydligare sätt beskriva hur den tillvaratar alla Lunds invånares
intressen.
Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 222

Detaljplan för Tirfing 1 m fl. Planuppdrag standardförfarande i delegation.

Dnr BN 2018/0510

Sammanfattning
Tekniska nämnden har 2018-03-28 inkommit med ansökan om
ändring av detaljplan för Tirfing 1 m fl i Lund. Syftet är att pröva
lämpligheten för bostadsbebyggelse och vårdboende. Inom
fastigheten Tirfing 1 har det tidigare funnits en förskola som har
rivits. Fastigheten omfattas av detaljplan från 1988 som anger
användningsområdet barnstuga. Planområdet föreslås till ca 6 400
m2. Planerad bostadsbebyggelse anges till ca 3 300 m2 och
vårdboende om ca 700 m2.
Planförslaget innefattar:
• Bostadsbebyggelse i 2-5 våningar mot Östra Linerovägen som
föreslås inrymma ca 40 lägenheter.
• Vårdboende i 1-2 våningar mot parkstigen i söder.
• En gemensam grön och bilfri bostadsgård som öppnar sig mot
parken i väster.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Begäran om planändring, 2018-03-28 (Aktbilaga 1-2)

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP) yrkar bifall
till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan
pröva lämpligheten av att bostäder och vårdboende inom
Tirfing 1 m fl. i Lund, Lunds kommun. Standardförfarande ska
tillämpas. Ärendet ska handläggas i delegation

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Detaljplan för Galten 20 m fl.
Inriktningsbeslut.

Dnr BN 2018/0509

Sammanfattning
Med utgångspunkt i Byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2015- 1022 har tre arkitektkontor i parallella uppdrag studerat kvarteret
Galten. Två av förslagen har därefter vidareutvecklats och
utvärderats.
Bedömning av bland annat påverkan på riksintresset för kulturmiljö
och utrymme för regionbusstrafiken i relation till en robust
stadsbyggnadsstruktur innebär att stadsbyggnadskontoret och
exploatören tillsammans förordar ”Carlsson på taket” av Marge
arkitekter som underlag till fortsatt planarbete.
Förslaget behöver vidarebearbetas bland annat avseende det höga
bostadshuset.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Förslaget ”Carlsson på taket” av Marge arkitekter, 2018-06-11
Byggnadsnämndens inriktningsbeslut 2015-10-22
Yttrande från medborgare 2018-11-22

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP), Mia
Honeth (L) och Klas Svanberg (M) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Ann Schlyter (V) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån
för följande yrkanden:
- att delar av förslaget ”Carlsson på taket” kan ligga till grund för
utarbetande av detaljplan,
- att hus inne i kvarteret ej överstiger sex våningar,
- att gatuhus och gårdshus från början av 1800-talet bevaras (enl. BN
beslut 2015),
- att det befintliga valvet även utgör förbindelsen mellan
Mårtenstorget och ett trädgårdscafé på gården,
- att framsidor och entréer till publika lokaler vätter mot
Mårtenstorget och Bankgatan (enl. BN beslut 2015).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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Ulf Nymark (MP) yrkar följande tillägg:
att i detaljplanearbetet aktualisera handelsutredningen från år 2015

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Björn Abelsons
(S) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
mot Ann Schlyters (V) yrkande och finner att byggnadsnämnden
beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Fredrik Fexner (S),
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Klas Svanberg (M), Lena
Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Per Johnsson (C) och Alexander
Wallin (M) röstar för bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut i enlighet med Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Ann Schlyter (V) röstar för bifall till Ann Schlyters (V) yrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 10 röster mot 1 beslutat att bifalla stadsbyggnadskontorets
förslag till beslut.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer Ulf Nymarks (MP)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar
att avslå Ulf Nymarks (MP) yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att
att

förslaget ”Carlsson på taket” ska vidarebearbetas till underlag
för detaljplan.
det höga bostadshuset sänks med hänsyn till stadskärnans
skala och attraktivitet, riksintresset för kulturmiljö, skuggbild,
grannar och mikroklimat.
kopplingen mellan Mårtenstorget och den nya mötesplatsen i
kvarteret prioriteras. Detta innebär att mindre del av TePehuset kan rivas. Återstående del ska utvecklas så att både
arkitektoniska och kulturmiljömässiga värden stärks.

Reservationer
(V) reserverar sig mot beslutet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

Protokollsanteckningar
Bo Wennergren (FI): FI stödjer V i denna fråga.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L): Vi anser att
beslutsmening 2 borde begränsas till ca. 6 våningar.
Jan Annerstedt (FNL): Försiktig förtätning måste prägla
Galtenkvarterets kommande byggnation. Kulturmiljöns bevarande
och vidareutveckling i stadskärnan är överordnat. Ingen byggnad
över sex våningar. Den arkitektoniska profilen mot Mårtenstorget
avgörande för framtida bygglov.
Beslut expedieras till:
CentrumShopping
Tekniska förvaltningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Detaljplan för del av Väster 7:1 m.fl. (Lund C,
västra sidan). Inriktningsbeslut

Dnr BN 2018/0511

Jäv
Per Johnsson (C) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade 2015-11-19 att ramprogram för Lund
C, upprättat 2015-03-10, ska ligga till grund för kommande
detaljplanering. Under 2017 inkom både Tekniska nämnden och LKP
samt Jernhusen med ansökan om ny detaljplan för respektive
fastigheter inom Lund C, västra sidan. 2017-09-21 beslutade
byggnadsnämnden om planuppdrag för del av Väster 7:1 m.fl. (Lund
C, västra sidan). Därutöver gjordes ett tilläggsbeslut med uppdrag till
stadsbyggnadskontoret om att innan detaljplanen göra en
trafikutredning för den västra sidan av Lund C.
Stadsbyggnadskontoret har under våren och sommaren 2018 arbetat
med en trafikanalys av samtliga trafikslag på västra sidan. Olika
alternativ har vägts mot varandra med syftet att hitta den bästa
helhetslösningen för trafiken. Trafikkonsulter från Ramböll har
anlitats för att särskilt studera olika förslag för bilangöring.
Stadsbyggnadskontoret förordar ett alternativ där bilangöring med
korttidsparkering sker längs Lokförargatan mellan Vävaregatan och
Västra stationstorget. Bussarna korsar Bjerredsbanan i höjd med
Västra stationstorgets norra del och busshållplatslägen placeras
längs med hela perrong 6 som en förlängning av Bruksgatan söderut.
Gång-och cykeltrafik placeras med en gen dragning nordsydligt
genom Bjeredsparken och över Västra stationstorget.
Förslaget utgör en omarbetning av ramprogramförslaget för Lund C.
Fördelarna i nu aktuellt förslag är ett minskat intrång i
Bjeredsparkens norra del och att busstrafiken korsar Bjerredsbanan
i en bättre placering, nära Västra stationstorget. Detta möjliggör för
Bjeredsparken att utvecklas till en attraktiv stadsmiljö och framsida
till Lund C västerifrån.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Lund C västra sidan – förslag till inriktning för trafiken, 2018-11-09

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Angöring Lund C västra – trafikteknisk utredning, Ramböll, 2018-0504, aktbilaga 14
Ramprogram för Lund C, 2015-03-10, aktbilaga 5 (tidigare utskickat)

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M) och Mia
Honeth (L) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
med följande tillägg:
att i det fortsatta detaljplanearbetet bör bussarnas placering efter
Bruksgatan utformas så att störningarna vid bostadshusen i
Bruksgatans södra del minimeras.
att Lokföraregatan norr om Vävaregatan stängs helt för
genomfartstrafik så att störningarna för närboende och för
Bjerredsparken hålls på en låg nivå.
Ulf Nymark (MP) yrkar följande:
att i detaljplanearbetet inom del av Väster 7:1 m.fl. (Lund C västra
sidan) ska i första hand bilangöring med direkt och gen anslutning
från Byggmästargatan studeras och som alternativ lösningen ”small”
i Rambölls trafikutredning.
att i det fortsatta detaljplanearbetet bör bussarnas placering efter
Bruksgatan utformas så att störningarna vid bostadshusen i
Bruksgatans södra del minimeras.
att gång- och cykeltrafik placeras med en gen dragning genom
Bjeredsparken och över Västra Stationstorget.
Ann Schlyter (V) yrkar att man arbetar vidare utifrån alternativen
small/medium i Rambolls förslag. Dvs. enkelriktad Lokförargata i
befintlig bredd men med kopplingen över Västra stationstorget.

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

i detaljplanearbetet inom del av Väster 7:1 m.fl. (Lund C västra
sidan) ska bilangöring med korttidsparkering ske längs
Lokförargatan mellan Vävaregatan och Västra stationstorget,
busshållplatslägen placeras längs med hela perrong 6 som en
förlängning av Bruksgatan söderut och gång-och cykeltrafik

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
placeras med en gen dragning genom Bjeredsparken och över
Västra stationstorget.
att

i det fortsatta detaljplanearbetet bör bussarnas placering efter
Bruksgatan utformas så att störningarna vid bostadshusen i
Bruksgatans södra del minimeras.

att

Lokföraregatan norr om Vävaregatan stängs helt för
genomfartstrafik så att störningarna för närboende och för
Bjerredsparken hålls på en låg nivå.

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet. (MP) inger skriftlig
reservation (se protokollsbilaga BN § 224).

Protokollsanteckningar
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M) och Mia
Honeth (L): Taxiangöringen på västra sidan av Lund C bör inte ske i
Bruksgatan, utan i första hand efter Lokföraregatan för att minska
risken för smittrafik med personbilar efter Bruksgatan.
Jan Annerstedt (FNL): I trafikanalysen för samtliga trafikslag bör
även stationens östra sida ingå. Inriktningsbeslut måste samtidigt ta
hänsyn till att järnvägsspår och perronger senare ska kunna läggas i
tunnel under jord.
Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden
LKP AB, Box 2108, 220 02 Lund
Jernhusen AB, Box 584, 201 25 MALMÖ
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 224

Reservation från Miljöpartiet de Gröna
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-11-22

Ärende 11
Inriktningsbeslut detaljplan för Lund C, västra sidan (Väster 7:1 m. fl)

Asfaltera inte i Bjeredsparken – minska biltrafiken!

Lokföraregatan ska enligt Byggnadsnämndens beslut om
inriktning blir en genomfartsgata för biltrafik till och från
Lund C. Den i dag 7 meter breda gatan ska utökas till en bredd
på 16 meter. Bjeredsparkens grönytor och utrymmet för
fotgängare ska tas i anspråk för att gynna biltrafiken.
Miljöpartiet står inte bakom denna trafiklösning som majoriteten förespråkar. Vi
anser att parkens gräsytor och träd ska skyddas. Vi förespråkar en biltrafiklösning
där angöring sker direkt och gent från Byggmästaregatan. Fördelen med detta är att
parken skyddas, Lokförargatans karaktär som lokalgata bibehålls. Bilarnas körväg
blir i vårt alternativ kortare och därmed minskar också buller och avgasutsläpp i
området. Vårt förslag innebär att den tilltalande gröna miljön i och vid Bjeredsparken
bevaras. Som alternativ till lösningen med angöring direkt från Byggmästaregatan
bör enkelriktad angöringstrafik med oförändrad bredd på Lokförargatan studeras.
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande.
Lund 2018-11-27
Ulf Nymark
vice ordförande

Johan Helgeson
tjänstgörande ersättare

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 225

Detaljplan för Pastor Svane 1 m fl.
Granskning

Dnr BN 2018/0512

Sammanfattning
Beslutet justerades 2018-11-23 och finns i ett särskilt upprättat
protokoll.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 226

Ändring av detaljplan för norra delen av
Galgevången 2:10. Antagande.

Dnr BN 2018/0513

Sammanfattning
Byggnads AB Tornahem inkom den 13 december 2017 med ansökan
om ändring av detaljplan för 1281K-P78, norra delen av Galgevången
2:10 i Lund. Plansökande vill få prövat att detaljplanen även ska
medge bostadsändamål i bottenplan där i gällande plan endast
förskola medges.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-11-09
Planbeskrivning, upprättad 2018-11-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-11-09

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta ändring av detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10
i Lund, Lunds kommun.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Miljöpartiet har röstat nej till att anta den aktuella
detaljplanen. Ärendet gäller nu en ändring av en redan antagen
detaljplan. Vi finner därför ingen anledning att gå emot föreslagen
ändring.
Beslut expedieras till:
Byggnads AB Tornahem, Äpplehagen 2, 223 55, Lund
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen,
205 15 MALMÖ + tjänsteskrivelse, granskningsutlåtande,
planbeskrivning, detaljplanekarta med planbestämmelser och
illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Beslut + anvisningar Hur man överklagar till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 227

Ändring av detaljplan för Brunius 16.
Antagande

Dnr BN 2018/0514

Sammanfattning
Förslag på inglasning av den arkad som avgränsar Mårtenstorgets
sydöstra hörn har prövats genom förenklat planförfarande.
Planförslaget innebär i korthet att bestämmelsen ”x” med
förtydligandet ”Marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik” i
detaljplanens sydöstra hörn ersätts med bestämmelsen ”arkad” med
förtydligandet ”arkad får glasas”.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser, upprättad 2018-11-09
Planbeskrivning, upprättad, 2018-11-09
Utlåtande, upprättat 2018-11-09

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta ändring av detaljplan för Brunius 16 i Lund, Lunds kommun.
Beslut expedieras till:
Paulssons fastighet Mårtenstorget AB, Kyrkogatan 13, 222 22 LUND
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med
planbestämmelser
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 228

Detaljplan för del av Östra Torn 27:2
(sopsugsterminal). Antagande

Dnr BN 2018/0530

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

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-11-09
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-10-04
Planbeskrivning, upprättad 2018-10-04

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta detaljplan för del av Östra Torn 27:2 (Sopsugsterminal) i
Lund, Lunds kommun

Beslut expedieras till:
Lunds Renhållningsverk, att: Erik Rånlund, Traktorvägen 16,
226 60 Lund
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, granskningsutlåtande, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 229

Vittnet 19. Bygglov för uppsättning av plank
samt installation av fönster

Dnr BN 2018/0521

Jäv
Lena Gustafsson (M) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
ärendet.

Sammanfattning
Ägaren av fastigheten Vittnet 19 har ansökt om bygglov för
uppförande av plank, förråd samt för nytt fönster. Då planket och
förrådet föreslås placeras på mark som enligt gällande detaljplan inte
får bebyggas, har berörda grannar beretts tillfälle att ta del av
ansökan. Erinringar har därvid inkommit.
Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att bygglov för de sökta
åtgärderna skall beviljas.

Beslutsunderlag
Ritning nr A02, rev B
Ritning nr A03, rev B
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-06
Yttrande från grannar, 2018-08-20
Yttrande från grannar, 2018-08-20
Yttrande från ekonomiska föreningen advokaten, 2018-08-21
Bemötande från sökande via mail 2018-09-17

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
bevilja bygglov för uppförande av plank
2 ritningar tillhör beslutet

Upplysningar
För att ta lovet i anspråk (påbörja arbetet) måste du
• vänta i 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)

Justerare

Utdragsbestyrkande

25 (41)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

Tänk på att lovbeslutet kan komma att överklagas så länge det inte
vunnit laga kraft. Mer information hitta du på vår hemsida.
Barnkonsekvensanalys: Barnsäkerheten hanteras i kontrollplanen i
det tekniska skedet. När det gäller barnkonsekvensanalys så väcks
frågan om trafiksäkerhet och kontoret har gjort bedömningen att
sikttriangeln är tillräcklig.
Byggnadsarbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har
lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 23 § plan- och bygglagen
(2010:900). Kontakta byggnadsinspektör Mattias Cedholt för
information om ärendets vidare handläggning.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till Byggnadsnämnden, Box
41, 221 00 Lund. Överklagandet skall ha inkommit till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av
beslutet.
Beslut expedieras till:
X
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

2018-11-22

§ 230

Sankt Måns 21. Bygglov för tillbyggnad av
skola (huvudbyggnad) och miljöstation samt
rivning av skyddsrum/förråd

Dnr BN 2018/0522

Sammanfattning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola har inlämnats av
Lundafastigheter, X Förslaget innebär en tillbyggnad i innerdelen av
byggnaden på ca 480 m2. Förslaget är planenligt, men friytan är
mycket begränsad och med hänvisning till kommunstyrelsens
beställningsbeslut är förvaltningens uppfattning att ansökan ska
avslås.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-09
Sit-plan A-01-1-101
Sektionsritning A-40-2-101
Sektionsritning A-40-2-102
Planritning A 41-1-140
Planritning A-40-1-110
Planritning A-40-1-130
Planritning A-40-1-120
Planritning A-40-1-100
Markplanering L-17-1-01
Markplanering L-16-1-01
Tjänsteskrivelse från kommunkontoret 2018-01-22
Beslutsprotokoll från KS 2018-02-07
Yttrande från tillgänglighetsrådgivaren 2018-08-29
Yttrande från tekniska förvaltningen 2018-09-07
Yttrande från stadsantikvarien 2018-09-11
Yttrande från trafikplanerare 2018-09-12
Yttrande från landskapsarkitekt 2018-10-02
Yttrande från Serviceförvaltningen 2018-11-09

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M), Ulf
Nymark (MP) och Per Johnsson (C) yrkar:
att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola,
att godkänna X som kontrollansvarig

Remissyttrandena ska biläggas beslutet. Till beslutet hör 10
ritningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-11-22
Byggnadsnämndens motivering
I de aktuella skollokalerna har det i många år innan bedrivits
skolundervisning med ett elevantal i samma storleksordning som nu
är aktuellt. I kommunstyrelsens bedömning om att flytta
Svaneskolans högstadium till skolan så har man noga beaktat den
omedelbara närheten till Stadsparken i Lund, som en tillgång för
eleverna. Lunds stadspark är en underbar grön oas som finns nära
tillgänglig för skolans elever.
Närheten till Stadsparken gör att en mindre skolyta per barn än
planerat kan medges. Det vore dock bra om möjligheten att passera
över till Stadsparken förbättras, med säkrare övergångsmöjligheter
för högstadieungdomarna.
Ann Schlyter (V) med instämmande av Mia Honeth (L) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på yrkandena och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
m.fl. yrkande.
Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Fredrik Fexner (S),
Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Klas Svanberg (M), Lena
Gustafsson (M), Per Johnsson (C) och Alexander Wallin (M) röstar för
bifall till Björn Abelsons (S) yrkande.
Ann Schlyter (V) och Mia Honeth (L) röstar för bifall till Ann
Schlyters (V) m. fl. yrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att med 9 röster mot 2
beslutar byggnadsnämnden att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att
att

bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola,
godkänna X som kontrollansvarig

Remissyttrandena ska biläggas beslutet. Till beslutet hör 10
ritningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Byggnadsnämndens motivering
I de aktuella skollokalerna har det i många år innan bedrivits
skolundervisning med ett elevantal i samma storleksordning som nu
är aktuellt. I kommunstyrelsens bedömning om att flytta
Svaneskolans högstadium till skolan så har man noga beaktat den
omedelbara närheten till Stadsparken i Lund, som en tillgång för
eleverna. Lunds stadspark är en underbar grön oas som finns nära
tillgänglig för skolans elever.
Närheten till Stadsparken gör att en mindre skolyta per barn än
planerat kan medges. Det vore dock bra om möjligheten att passera
över till Stadsparken förbättras, med säkrare övergångsmöjligheter
för högstadieungdomarna.
Upplysningar
För att ta lovet i anspråk (påbörja arbetet) måste du
• vänta i 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 hitta du på vår hemsida.
Barnkonsekvensanalys: Barnsäkerheten hanteras i kontrollplanen i
det tekniska skedet. Kontakta byggnadsinspektör Mattias Cedholt för
ärendets vidare hantering i det tekniska skedet.
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har
påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då
beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men skall sändas till Byggnadsnämnden, Box
41, 221 00 Lund. Överklagandet skall ha inkommit till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av
beslutet.

Reservationer
(L) och (V) reserverar sig mot beslutet. (L) inger skriftlig reservation
(se protokollsbilaga BN § 230).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Bygglovet borde avslås. ”Palmkrantzka
kartan” (1878) ersätter inte avsaknad detaljplan. Tillbyggnaden
vårdar inte Helgo Zettervalls arkitektur. Skolgården blir alltför liten,
enligt norm. Barnperspektivet måste utvecklas. Säker trafiklösning
för Svanegatan krävs.
Bo Wennergen (FI): FI instämmer i att yrka avslag.
Beslut expedieras till:
X
Akten
Följande skall underrättas om beslutet:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 230

Reservation
Byggnadsnämndens sammanträde 2018-11-22
Ärende 17 Bygglov för tillbyggnad av skola (huvudbyggnad) och miljöstation samt
rivning av skyddsrum/förråd

Liberalerna har stöt en enig Utbildningsförvaltnings förslag till placering av den femte
gymnasieskolan, Hedda Andersson gymnasiet, vid Lerbäckskolan. Att riva en väl
fungerande högstadieskola, Svaneskolan anser vi vara ett stort slöseri med kommunens
resurser. Beslutet att flytta Svaneskolan till Parkskolan anser vi vara ett dåligt beslut och
därför motsatt oss det. Tomten är allt för liten för det planerade antalet elever.
Skolgården har inte en tillräcklig yta och kompenseras inte av den närliggande
Stadsparken. Eleverna kommer troligen att stanna kvar på Parkskolans tomt på rasterna
och det finns stor risk för konflikter när så många elever trängs på en så begränsad yta.
Eleverna kommer inte heller att kunna erbjudas skollunch i Parkskolans lokaler. Att tro
att eleverna kommer att gå till Hedda Andersson gymnasiet för sin lunch anser vi vara
en utopi. Det finns enligt vår bedömning en stor risk att eleverna kommer att hoppa över
lunchen och inte få det för eftermiddagens lektioner så viktiga näringsintaget.
Liberalerna yrkade därför bifall till Stadsbyggnadskontoret förslag att inte bevilja
bygglov för tillbyggnad av Parkskolan.
För Liberalerna
Mia Honeth

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 231

Önneslöv 13:1 Förhandsbesked för
uppförande av enbostadshus samt
ekonomibyggnad

Dnr BN 2018/0524

Sammanfattning
X har 2017-12-28 inkommit med ansökan om förhandsbesked som
avser uppförande av enbostadshus i 1 ½ plan och
komplementbyggnad om sammantaget cirka 170 m2. Bostadshuset
och komplementbyggnaden är avsett att uppföras på
avstyckningslott omfattande cirka 3100 m2, som styckas av från den
nordöstliga delen av den rubricerade fastigheten.
Sakägare har hörts i ärendet. Erinringar har inkommit, där bland
annat lämpligheten av byggnadernas placering ifrågasättas.
Föreslagna bebyggelse anses inte medföra en försämring av
områdets karaktär eller bykänsla och anses förenligt med
kommunens intention om en levande landsbygd samt förenligt med
ställningstagandet i översiktsplanen avseende bebyggelse på
landsbygden. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna
intressen förordar stadsbyggnadskontoret att ett positivt
förhandsbesked ska lämnas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-05
Ansökningshandlingar
Ansökan (2017-12-28) aktbil 1
Tilläggsbeskrivning (2017-12-28) aktbil 2
Reviderad situationsplan (2018-07-24)
Fasadritning (2017-12-28) aktbil 4
Fasadritning (2017-12-28) aktbil 5
Yttande från miljöförvaltningen (2018-01-17) aktbil 7
Yttrande från stadsantikvarien (2018-02-01) aktbil 9
Yttrande från lantmäterimyndigheten (2018-02-10) aktbil 10
Yttrande från grannar (2018-01-18) aktbil 8
Yttrande från grannar (2018-08-22)
Yttrande från grannar (2018-08-22)
Bemötande från sökanden (2018-10-19)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
lämna ett positivt förhandsbesked för uppförandet av
enbostadshus med komplementbyggnad inom fastigheten
Önneslöv 13:1, Lunds kommun

Föreskrifter
Huvudbyggnad får uppföras i högst 1½ våningsplan och utformas
med brant tak (kring 45 grader) och en långsmal huskropp. Det
innebär att byggnaden ska vara minst dubbelt så lång som den är
bred. Husbredden är maximerad till 7 meter. Tak får inte vara
valmade och takfötter ska vara korta, så att takutsprånget blir litet.
Fasad ska huvudsakligen uppföras i stenmaterial. Fönsterindelning
och fasadens proportioner, färgsättning samt snickerier ska ägnas
särskild omsorg. Stall, garage, förråd och andra
komplementbyggnader ska i första hand vara friliggande och ges
samma taklutning som huvudbyggnaden.
Upplysningar
Barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.
Remissyttranden från lantmäterimyndigheten, miljönämnden, och
stadsantikvarien biläggs.
Förhandsbeskedet upphör att gälla om ansökan om bygglov inte har
lämnats in inom två år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Detta beslut kan överklagas. Överklagandeskrivelsen ställs till
Länsstyrelsen, Malmö, men ska sändas till Byggnadsnämnden, Box
41, 221 00 Lund. Överklagandet skall ha inkommit till
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni har fått del av
beslutet.
Beslut expedieras till:
X

Beslut samt anvisningar om hur man överklagar (F) expedieras till: X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
Underrättelse om beslut expedieras till fastigheterna:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 232

PI-ärende Åtgärdsföreläggande installation
av dörrautomatik

Dnr BN 2018/0494

Sammanfattning
Ingripande på fastighet X genom åtgärdsföreläggande. Vid
uppförande av flerbostadshuset X borde dörrautomatik
installerats på dörrar med dörrstängare samt tunga dörrar. Detta
utfördes aldrig och dörrarna uppfyller inte gällande krav på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelseförmåga.
X föreläggs i enlighet med 11kap. 19 § plan- och bygglagen
(2010:900),
PBL(åtgärdsföreläggande) förse dörrar i källarplan(plan 0) samt
plan 6 på fastighet X med automatisk dörröppnare. Åtgärden ska
ha skett inom sex månader från det att delgivning av detta beslut
skett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. förslag till beslut, 2018-10-22
Länsstyrelsens beslut Dnr 403–19264–15, 2016-05-24
L 2010–001064
Slutbevis, 2013-04-25 Bygganmälan, 2010-05-27
L 2008–000147
Bygglovsbeslut, 2010-10-19
Remissyttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2010-08-17
Remissyttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2008-02-21
Bygglovsansökan, 2008-01-17
Markerade dörrar kräver dörrautomatik:
A-00.1-202 – Plan 0 del 2, 2015-04-23
A-00.1-262 – Plan 6 del 2, 2015-04-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

i enlighet med 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, förelägga X , org. nr: X, ägare till fastigheten X, att senast
inom sex månader från det att detta beslut vunnit laga kraft
installera automatiska dörröppnare på fastighet X.

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
De dörrar som ska förses med automatiska dörröppnare är
markerade på medföljande två ritningar (A-00.1-262 samt A-00.1
202). Totalt är det 18 st. dörrar som kräver installation av
dörrautomatik.
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 233

PI-ärende Åtgärdsföreläggande installation
av dörrautomatik

Dnr BN 2018/0495

Sammanfattning
Ingripande på fastighet X genom åtgärdsföreläggande. Vid
uppförande av flerbostadshuset X borde dörrautomatik installerats
på dörrar med dörrstängare samt tunga dörrar. Detta utfördes
aldrig och dörrarna uppfyller inte gällande krav på tillgänglighet
och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga.
X föreläggs i enlighet med 11kap. 19 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL
(åtgärdsföreläggande) förse dörrar i källarplan(plan 0) samt plan 7
på fastighet X med dörrautomatik. Åtgärden ska ha skett inom sex
månader från det att delgivning av detta beslut skett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. förslag till beslut, 2018-10-22
Länsstyrelsens beslut Dnr 403–19264–15, 2016-05-24
L 2010–001064
Slutbevis, 2013-04-25
Bygganmälan, 2010-05-27
L 2008–000147
Bygglovsbeslut, 2010-10-19
Remissyttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2010-08-17
Remissyttrande från tillgänglighetsrådgivaren, 2008-02-21
Bygglovsansökan, 2008-01-17
Markerade dörrar kräver dörrautomatik:
A-00.1-201 – Plan 0 del 1, 2015-04-23
A-00.1-271 – Plan 7 del 1, 2015-04-23

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

i enlighet med 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, förelägga X, org. nr: X, ägare till fastigheten X, att senast
inom sex månader från det att detta beslut vunnit laga kraft,
installera automatiska dörröppnare på X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22
De dörrar som ska förses med automatiska dörröppnare är
markerade på medföljande två ritningar (A-00.1-271 samt A-00.1
201). Totalt är det 14 st. dörrar som kräver installation av
dörrautomatik.
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-22

§ 234

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-11-22

Dnr BN 2018/0471

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 2018-11-22 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, biträdande
stadsarkitekt Pia Laike, bygglovsarkitekt Tim Jensen,
administratörerna Jill Jensen, Karin Lennebo, Gunnel Bokeroth och
Monica Ange samt byggnadsinspektörerna Tove Dahlström, Per
Seveborn, Janja Lalic, Mattias Cedholt, Daniel Holmqvist, Sofia
Karlborg, Camila Gutierrez Para den 3 oktober 2018 till den 6
november 2018 fattade beslut om bygglov, startbesked, slutbesked,
rättidsprövning, avskrivning, rivningslov, föreläggande,
förhandsbesked, och användningsförbud.
2. Jill Jensen och Karin Lennebos beslut att överlämna överklaganden
till Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut 2018-09-11 att
bevilja rivningslov för rivning av skola på fastigheten Pastor Svane 1.
L 2018-1622
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X uppförande av enbostadshus. L
2017-2035

Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2016-1965
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-0310
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2016-2604
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-0611
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-1644
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-0692
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-1321
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus. L
2017-1262

Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X uppförande av enbostadshus samt
garage. L 2016-2637
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att ta ut
planavgift för fastigheten X, uppförande av enbostadshus samt
garage. L 2017-0610
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-09-18 att
bevilja bygglov för fastigheten X tillbyggnad av enbostadshus med
ytterligare en bostad. L 2017-0050

Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-10-12 att införa
användningsförbud på fastigheten X då man påbörjat användning
utan startbesked samt bygglov har upphört att gälla. L 2018-0232
samt L 2018-1055
3. Gunnel Bokeroth och Monica Anges beslut att överlämna
överklaganden till Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av Byggnadsnämndens beslut 2018-10-15 om
avvisning av överklagande av beviljat bygglov för fastigheten X,
tillbyggnad av enbostadshus m.m. L 2018-0863

4. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-07-26.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
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2018-11-22

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 235 Meddelande till byggnadsnämnden 2018-11-22
Dnr BN 2018/0490

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.
Månadsrapporten oktober 2018 har skickats ut till
byggnadsnämnden 2018-11-13, ärende BN 2018/0115.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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