Byggnadsnämnden
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-12-13

BN 2017/0492

Byggnadsnämnden
Plats och tid

Meteoriten, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, 2018-12-13 klockan
16.00–19.26

Ledamöter

Björn Abelson (S), ordförande
Ulf Nymark (MP), vice ordf
Klas Svanberg (M), 2:e v ordf
Akram Heidari (S), närvarande §§ 240-253, kl. 16.42-19.26
Lena Gustafsson (M)
Anna Hagerberg (MP), närvarande §§ 240-253, kl. 16.39-19.26
Mia Honeth (L), anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av
§ 247
Helmut Moser (V)
Bernt Bertilsson (C)

Tjänstgörande ersättare

Fredrik Fexner (S), tjänstgör för Mohsen Abtin (S) §§ 236-253
Alexander Wallin (M), tjänstgör för Dimitrios Afentoulis (KD)
§§ 236-253
Johan Helgeson (MP), tjänstgör för Anna Hagerberg (MP)
§§ 236-239
Christoffer Karlsson (L), tjänstgör för Mia Honeth (L) § 247
Bo Wennergren (FI), tjänstgör för Akram Heidari (S) §§ 236-239

Ersättare

Ann Schlyter (V)
Jan Annerstedt (FNL)
Per Johnsson (C)

Övriga

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör
Cecilia Hansson, översiktsplanechef
Malin Sjögren, stadsarkitekt
Ole Kasimir, planchef
Jonas Andreasson, stadsingenjör
Jenny de Navarro Jones, nämndsekreterare
Christian Rydén, trafikplaneringschef
Daniel Wasden, planarkitekt
Kent Ratcovich, planarkitekt
Henrik Borg, stadsantikvarie
Anna Vroland, administrativ chef
Julia Boström, planarkitekt
Börje Hed (FNL) (adjungerad)

Justerare

Bernt Bertilsson (C) med Fredrik Fexner (S) som ersättare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-12-13

BN 2017/0492

Paragrafer

§ 236-253

Plats och tid för justering

Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1 den 18 december
kl. 08.30

Underskrifter
Sekreterare

Jenny de Navarro Jones

Ordförande

Björn Abelson (S)

Justerare

Bernt Bertilsson (C)

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

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Paragrafer

§ 236-253

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Byggnadsnämndens kansli, Stadsbyggnadskontoret, plan 5,
Brotorget 1

Underskrift

Jenny de Navarro Jones

Justerare

2019-01-11

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-12-13

BN 2017/0492
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 236

Godkännande av dagordning och val av
justerare och ersättare

Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan som
dagordning med följande ändring: ärenden 14, 17 och 18 utgår.
Justering av protokollet sker den 18 december 2018 kl. 08.30 på
Stadsbyggnadskontoret, Kristallen, Brotorget 1.
Till justerare utses Bernt Bertilsson (C) med Fredrik Fexner (S) som
ersättare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 237

Stadsbyggnadsdirektören informerar

Sammanfattning
Stadsbyggnadsdirektören Marcus Horning ger en resumé av de
senaste 4 åren och framför sitt tack till byggnadsnämnden för den
gångna mandatperioden samt önskar en God Jul och Gott Nytt År.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 238

Byggnadsnämndens ordförande informerar

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 239

Byggnadsnämndens utvecklingsmål 2019

Dnr BN 2018/0546

Sammanfattning
Byggnadsnämndens verksamhetsplan för 2019 ska bland annat visa
hur nämnden genom utvecklingsmål bidrar till att förverkliga den
vision, de fokusområden och de mål som kommunfullmäktige har
beslutat om. De föreslagna utvecklingsmål som nämnden arbetat
fram genom dialog och workshop utgår från såväl kommunens fyra
fokusområden som från översiktsplanens målområden.
Förslag till utvecklingsmål för byggnadsnämnden 2019




Att arkitekturen ska bidra till omsorgsfullt gestaltade
livsmiljöer och att kulturhistoriska värden ska användas som
en resurs i samhällsutvecklingen.
Att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och stärkt
attraktionskraft i hela Lunds kommun.
Att bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och
verkar i Lund för att ta tillvara på engagemang och kunskap.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att byggnadsnämnden antar
utvecklingsmål för 2019.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-29
Målarbete 2018 (skickades till byggnadsnämnden 2018-12-12)

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (S) och Bernt
Bertilsson (C) yrkar att anta utvecklingsmål för byggnadsnämnden
för 2019 enligt nedan:
Att skapa en hållbar stad i nära samverkan med andra aktörer genom
mångfunktionellt utnyttjande av marken
Att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och stärkt
attraktionskraft i hela Lunds kommun
Att bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och verkar i
Lund för att ta tillvara på engagemang och kunskap
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Mia Honeth (L), Helmut
Moser (V) och Bo Wennergren (FI) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer yrkandena mot varandra 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), Fredrik Fexner (S), Klas Svanberg (M),
Lena Gustafsson (M), Bernt Bertilsson (C) och Alexander Wallin (M)
röstar för bifall till Björn Abelsons (S) m. fl. yrkande.
Bo Wennergren (FI), Ulf Nymark (MP), Johan Helgeson (MP), Helmut
Moser (V) och Mia Honeth (L) röstar för bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut i enlighet med Ulf
Nymarks (MP) m. fl. yrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta utvecklingsmål för byggnadsnämnden för 2019 enligt
nedan:
att skapa en hållbar stad i nära samverkan med andra aktörer genom
mångfunktionellt utnyttjande av marken
att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och stärkt
attraktionskraft i hela Lunds kommun
att bredda och fördjupa dialogen med dem som bor och verkar i
Lund för att ta tillvara på engagemang och kunskap

Reservationer
(MP) och (L) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL) med instämmande av Klas Svanberg (M): Fler
utvecklingsmål: I befintlig stadsmiljö och vid nybyggnation integrera
fler verksamhetslokaler för företag och övrigt näringsliv. Förnya
Lund som attraktiv studentstad och förädla Lund som akademisk
miljö med djupa anor.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Granskningsrapport för intern kontroll 2018

Dnr BN 2018/0542

Sammanfattning
För 2018 beslutade byggnadsnämnden att den interna kontrollen
under året skulle genomföras för två kommunövergripande
aktiviteter, beslutade av kommunstyrelsen, och tre nämndspecifika
aktiviteter. Kontrollaktiviteterna var följande:
Kommungemensamma kontrollaktiviteter:



Systematiskt brandskydd
Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering och
informationssäkerhet

Nämndspecifika kontrollaktiviteter:




Utbildning i attestregler
Resursplanering och uppföljning av antalet timmar per
planprojekt
Riktlinjer för hantering av frågor från medborgare

I granskningen har framkommit att stadsbyggnadskontoret har tagit
flera kliv framåt i arbetet med att tydliggöra och skapa fungerande
rutiner inom fakturering; debitering och attestering. Vidare har
förvaltningen förberett riktlinjer för hantering av frågor från
medborgare, och inväntar nu samkörning med kommunkontorets
övergripande servicelöfte som förväntas implementeras under 2019.
Resursplanering och uppföljning kopplat till planprojekt har pågått
under hela året, och planeras fortsätta under 2019. Arbetet har gett
visst resultat men bedömningen är att mer kan göras varför denna
kontrollaktivitet markeras med rött i granskningsrapporten. De båda
kommungemensamma kontrollaktiviteterna bedöms ha gett
godtagbara resultat.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-12-02
Granskningsrapport intern kontroll 2018
Bilaga 1, Självskattning av dokumenthantering och
informationssäkerhet
Byggnadsnämndens beslut den 18 januari 2018, § 5

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2018-12-13

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2018
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 241

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2018 - SAM-enkäten

Dnr BN 2018/0482

Sammanfattning
Lunds kommun genomför varje år en uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet, senast genom en enkät i Stratsys
som besvarades av chefer, medarbetare och skyddsombud. Enkäten
innehåller 21 frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets
föreskrifter 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbetet och 2015:4
Organisatorisk och social arbetsmiljö. På Stadsbyggnadskontoret
genomfördes uppföljningen under oktober 2018.
Utifrån resultatet ges följande förslag på åtgärder för det kommande
året:






Komplettera introduktionen för nyanställda med rutinen för
att rapportera tillbud och arbetsskador i LISA samt se till att
medarbetare har tillräckliga kunskaper inom
arbetsmiljöområdet.
Informera om kommunens Arbetsmiljöpolicy och rutiner
kring arbetsmiljöarbetet.
Samverka föreslaget dokument för tillämpning av
samverkansavtalet på förvaltningsnivå samt informera
samtliga medarbetare.
Ta fram rutin för hot och våld samt implementera densamma.

Förvaltningen har även följt upp föregående års handlingsplan och
redovisar resultatet av denna.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2018-11-14
Enkät årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet,
bilaga

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens rapport och förslag till åtgärder samt
att översända den till kommunstyrelsen
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

11 (35)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 242

Näringsdepartementets remiss - Ett
snabbare bostadsbyggande

Dnr BN 2018/0519

Sammanfattning
Ett betänkande av byggrättsutredningen, ”Ett snabbare
bostadsbyggande”, har tagits fram och skickats på remiss för
synpunkter. I betänkandet har kommunernas verktyg för att skapade
byggrätter tas i anspråk analyserats. Områden har identifierats där
dessa verktyg behöver vässas genom en förändrad lagstiftning. Det
handlar om genomförandetid, exploateringsavtal, expropriation,
inlösen och förköpslagen samt uppföljning av detaljplaner.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets och Tekniska förvaltningens
tjänsteskrivelse, 26 november 2018
Sammanfattning, Betänkande Ett snabbare bostadsbyggande (SOU
2018:67), 2018
Hela betänkandet ”Ett snabbare bostadsbyggande” finns att hämta
på:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2018/08/sou-201867/

Yrkanden
Lena Gustafsson (M) med instämmande av Mia Honeth (L), Klas
Svanberg (M) och Bernt Bertilsson (C) yrkar återremiss av
tjänsteskrivelsen för att den ska omarbetas med hänsyn till att vissa
av förslagen strider mot Regeringsformen.
Ulf Nymark (MP) med instämmande av Björn Abelson (S) yrkar
avslag på Lena Gustafssons (M) m.fl. återremissyrkande.
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 Lena Gustafssons (M) m. fl.
återremissyrkande mot Ulf Nymarks (MP) m. fl. avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå återremissyrkandet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Omröstning begärs. Omröstning genomförs och utfaller enligt
följande:
Ordförande Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Fredrik Fexner (S),
Ulf Nymark (MP), Anna Hagerberg (MP) och Helmut Moser (V) röstar
för avslag på Lena Gustafssons (M) m. fl. återremissyrkande.
Klas Svanberg (M), Lena Gustafsson (M), Mia Honeth (L), Bernt
Bertilsson (C) och Alexander Wallin (M) röstar för bifall till Lena
Gustafssons (M) m. fl. återremissyrkande.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden
med 6 röster mot 5 beslutat att avslå återremissyrkandet.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer proposition på Ulf Nymarks
(MP) m. fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till
beslut och finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med förvaltningarnas skrivelse

Reservationer
(M), (C) och (L) reserverar sig mot beslutet.
Beslut expedieras till:
Akten
Kommunkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Översyn av parkeringsnorm för bil och cykel
i Lunds kommun

Dnr BN 2018/0238

Sammanfattning
För att uppfylla plan- och bygglagens intentioner om
fastighetsägares ansvar för att i lämplig utsträckning ordna
parkering finns en parkeringsnorm för bil och cykel i Lunds
kommun. Nu gällande norm antogs av byggnadsnämnden 2013, och
stadsbyggnadskontoret har föreslagit att en uppdatering görs för att
normen ska vara aktuell och underlätta detaljplanering och
bygglovsprövning. Byggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till ny
parkeringsnorm, och beslutade 2018-06-19 att skicka ut framtaget
förslag på remiss. Efter remissrundan har justeringar genomförts
och ett reviderat förslag läggs nu fram till byggnadsnämnden för
beslut

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 29 november 2018
Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun, 2018-12-03

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
bifall till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Bernt Bertilsson (C) yrkar:
Vi yrkar liksom i Kommunstyrelsen avslag på föreslaget till ny
parkeringsnorm. Vi anser att den parkeringsnorm som antogs 2013
skall fortsätta att gälla.
Ulf Nymark (MP) yrkar återremiss med uppdrag
att vidareutveckla parkeringsnormen till en mobilitetsnorm som
skapar förutsättningar för en god mobilitet vilket innebär ett brett
utbud av färdmedel och mobilitetsåtgärder vid ny- om- och
tillbyggnad. Mobilitetsnormen ska ange maximumparkeringstal för
bilar med parkeringstalen angivna i olika nivåer som är beroende av
vilket typ av klart definierade mobilitetsåtgärder som sätts in.
Björn Abelson (S) yrkar avslag på Ulf Nymarks (MP)
återremissyrkande.

Justerare

Utdragsbestyrkande

14 (35)

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Beslutsgång
Ordförande Björn Abelson (S) ställer Ulf Nymarks (MP)
återremissyrkande mot Björn Abelsons (S) avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå återremissyrkandet.
Ordförande Björn Abelson (S) ställer Björn Abelsons (S) m. fl.
bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag till beslut mot Klas
Svanbergs (M) m. fl. avslagsyrkande och finner att
byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S) m. fl.
yrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

anta parkeringsnorm för bil och cykel i Lunds kommun, version
2018-12-03

Reservationer
(MP) och (V) reserverar sig mot beslutet. (V) inger skriftlig
reservation, se protokollsbilaga BN § 243.

Protokollsanteckningar

Jan Annerstedt (FNL): Den föreslagna parkeringsnormen riskerar
medföra att bilägare inte kan bo i de nybyggda husen.
FörNyaLund anser, liksom kommunstyrelsen, att den nu gällande
parkeringsnormen, antagen 2013, ska fortsatt gälla.
Bo Wennergren (FI): FI stödjer Socialdemokraternas yrkande till
bifall.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 243

Reservation
Vänsterpartiet stödjer förvaltningens förslag eftersom det innehåller
många förbättringar jämfört med ny gällande, men skulle önska
- norm om 60 cm mellan cyklar i nya cykelställ
- lägre miniminorm för antalet bilparkeringsplatser vid bostäder, eller
- angivande av maxnormer istället för miniminormer.

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 244

Fokus Genarp, uppföljning av

Dnr BN 2018/0583

Sammanfattning
I två års tid pågick ortsutvecklings- och dialogarbetet Fokus Genarp.
Syftet med arbetet var att Lunds kommun vill utveckla Genarp med
omland. Slutrapporten presenterades i augusti 2018.
Ett förslag i Fokus Genarp-arbetet var att ta fram ett planprogram för
centrala Genarp. I september 2018 beslutade byggnadsnämnden på
kommunstyrelsens förslag att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att arbeta fram ett planprogram för Genarps centrum.
Ett flertal frågor som lyfts i Fokus Genarp och resultat som
presenteras i slutrapporten har koppling till långsiktiga och
strategiska fysiska planeringsfrågor som inte direkt berör Genarps
centrala delar och därmed bättre tas omhand inom ramen för en
fördjupad översiktsplan eller liknande.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Slutrapport Fokus Genarp, 2018-06-30

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Klas Svanberg (M), Mia
Honeth (L) och Helmut Moser (V) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Björn Abelson (S) med instämmande av Helmut Moser (V) yrkar
följande tillägg: Byggnadsnämnden avser att lyfta de förslag som
finns i Fokus Genarp som behov av fler aktiva utbyggnadsområden
och förslag om förtätningar för fortsatt behandling under det
kommande året.
Klas Svanberg (M) med instämmande av Mia Honeth (L) yrkar avslag
på Björn Abelsons (S) tilläggsyrkande.

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Ordförande Björn Abelson (S) ställer Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande mot Klas Svanbergs (M) m. fl. avslagsyrkande och
finner att byggnadsnämnden beslutar att bifalla Björn Abelsons (S)
m. fl. tilläggsyrkande.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

lägga skrivelsen till handlingarna.

Byggnadsnämnden avser att lyfta de förslag som finns i Fokus
Genarp som behov av fler aktiva utbyggnadsområden och förslag om
förtätningar för fortsatt behandling under det kommande året.
Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 245

Detaljplan för Stora Råby 34:7. Planbesked

Dnr BN 2018/0558

Sammanfattning
Bertil Ingvarsson & Co AB har 2018-09-10 ansökt om planbesked
enligt plan- och bygglagens kap 5 § 2-5 för planläggning av del av
fastigheten Stora Råby 34:7. Fastigheten är belägen cirka 3 kilometer
söder om centrala Lund. Ansökan gäller planläggning för 6 stycken
enbostadshus med en gemensam grönyta.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-21
Yttrande över tjänsteskrivelse 2018-11-15 (aktbilaga 5)
Begäran om planbesked, 2018-09-10 (aktbilaga 1-2)

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

meddela att Lunds kommun inte avser upprätta detaljplan för
del av Stora Råby 34:7 i Råbylund, Lunds kommun.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Stadsbyggnadskontorets värdering av
kulturmiljön är riktig. Den unika karaktären på byn skulle ändras
radikalt om utbyggnadsförslaget genomförs. Det handlar om att
skydda värdefulla inslag i landskapet.
Beslut expedieras till:
Bertil Ingvarsson & Co AB, Stora Råby Byaväg 22, 224 80 LUND
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 246

Detaljplan för Helgonagården 8:1 m.fl.
(Ideontorget). Samråd

Dnr BN 2018/0559

Sammanfattning
Wihlborgs fastigheter AB inkom 2016-09-12 med ansökan om
upprättande av ny detaljplan för Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter till förtätning med
kontor, handel, bostäder och centrumverksamheter kring
Ideontorget som planeras vara områdets viktigaste offentliga rum.
På torget ligger den planerade spårvagnshållplatsen på Ideon. I den
aktuella detaljplanen föreslås även en utökning av First Hotel Ideon
och förtätning med ny bebyggelse öster om Ingvar Kamprad
Designcentrum (IKDC) att prövas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-11-29
Planbeskrivning, upprättad 2018-11-29

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar

Justerare

att

skicka ut detaljplanen för del av Helgonagården 8:1 m.fl. i Lund,
Lunds kommun för samråd.

att

planförfarandet ska ändras från utökat till standardförfarande
när kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen för
Lunds kommun har vunnit laga kraft, om den tidpunkten
inträffar innan detaljplaneförslaget ska granskas enligt 5 kap.
18 § PBL.

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Beslut expedieras till:
Akademiska Hus AB, Ole Römers väg 2, 223 53 LUND
Hotell Ideon Gästeri AB, Sölvegatan 28, 223 70 LUND
Wihlborgs fastigheter AB, Box 97, 201 20 MALMÖ
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 247

Detaljplan för del av Klostergården 2:9 m.fl.
(Centralköket). Samråd

Dnr BN 2018/0560

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

Sammanfattning
Hemsö Fastighets AB inkom med planansökan 2015-12-16 med syfte
att ta ett helhetsgrepp hela Sankt Lars framtida utveckling,
bevarande och förtätning. Planförslaget innebär rivning av den före
detta centralköksbyggnaden för att ge plats för ny bebyggelse.
Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och
verksamhet inom del av fastigheten Klostergården 2:9, planområdets
norra del, samt förtätning med kontor och skola i planområdets
södra del.
Planförslaget innebär:
• Ca 11 300 kvm BTA, varav ca 8 700 kvm är bostäder (ca 82
lägenheter inklusive trygghetsboende) och ca 2600 kvm lokaler för
verksamhet, kontor och/eller utbildning.
Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som
finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
• Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
• Ny teknisk byggnad.
• Underjordiskt parkeringsgarage.
• Upphävande av strandskydd.
• Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt
Lars väg med Höje å stråket.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-11-29
Planbeskrivning, upprättad 2018-11-29

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP), Klas
Svanberg (M) och Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.
Björn Abelson (S) yrkar följande tillägg: Att i det fortsatta
detaljplanearbetet se över möjligheterna att komplettera
bebyggelsen inom det tidigare centralkökets område med sadeltak
som skulle ge möjlighet att anpassa den nya bebyggelsen mer till
Sankt Lars områdets historiska karaktär, men också ge möjlighet till
en halv bostadsvåning till.

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 Björn Abelsons (S)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att byggnadsnämnden beslutar
att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

skicka ut detaljplanen för Klostergården 2:9 m fl. del av
(Centralköket) i Lund, Lunds kommun för samråd.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Gångtrafiken bör skiljas från cykeltrafik genom
tydlig åtskillnad och cykelbanorna enkelriktas. En handlingsplan för
minskad motortrafik bör tas fram. Samspelet mellan ny och befintlig
bebyggelses höjd bör studeras ytterligare.
Beslut expedieras till:
Hemsö Fastighets AB, Norra Neptunigatan 7, 211 18 Malmö
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 248

Detaljplan för Genarp 6:53 i Genarp.
Antagande

Dnr BN 2018/0561

Sammanfattning
X har 2014-06-09 ansökt om ny detaljplan för fastigheten Genarp
6:53.
Syftet med ny detaljplan är att pröva möjligheten till ytterligare
bostäder inom fastigheten.

Den mark som tas i anspråk är i gällande detaljplan från 1965
angiven som mark för bostadsändamål samt parkmark eller
plantering. Byggrätten i gällande detaljplan har inte utnyttjats
maximalt. Lunds kommun har ingen ambition att förvärva området
inom fastigheten som anger park eller plantering.
Området ingår till största delen i bevaringsprogram för Genarp och
den befintliga bebyggelsen är markerad som byggnad som ingår i,
eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull
miljö.
Fastigheten ligger i den södra delen av Genarp och är ca 10 800 kvm
stort och avgränsas mot Sandvägen i väster och mot friliggande
villabebyggelse i norr och söder samt mot vildvuxen parkmark i
öster.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
plan- och bygglagen.
De i planprocessen gjorda avvägningarna mellan allmänna och
enskilda intressen är oförändrade efter det att processen
genomförts. Den samlade bedömningen är att planens genomförande inte medför någon olägenhet som avses i PBL kap 2 § 9.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration,
upprättad 2018-08-10
Planbeskrivning, upprättad 2018-08-10
Utlåtande, upprättat 2018-11-29

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Genarp 6:53 i Genarp, Lunds kommun
Beslut expedieras till:
X
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med
planbestämmelser och illustration.
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut+anvisningar Hur man överklagar (NP) till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 249

Detaljplan för Stora Råby 33:25 m.fl. (Södra
Råbylund etapp III norr). Antagande

Dnr BN 2018/0563

Sammanfattning
Magnolia Bostad AB har 2016-01-04 ansökt om planläggning för
fastigheterna Stora Råby 33:25 m fl. Fastigheterna 33:2, 33:21-33:25
ägs av Absalon Pension A/S. Magnolia Bostad AB har ingått avtal om
förvärv av Absalon Pension A/S markinnehav.
Syftet med ansökan om planläggning är att göra det möjligt att
bygga flerbostadshus och en mindre andel parhus, totalt uppemot
800 bostäder.

Markområdet ägs av Lunds kommun. Tekniska förvaltningen har
2015-12-16 begärt planläggning av fastigheten 32:33. För att
stimulera produktion av hyresrätter har den norra delen av
fastigheten 32:33 direktanvisats till Magnolia Bostad AB.
Aktuella områden är inte tidigare planlagda.

Planområdet omfattas även av del av fastigheten Linero 2:1 i norr
för att möjliggöra en planskild gång- och cykelväg under Dalbyvägen
samt en del av Sydöstravägen för att möjliggöra eventuell
ombyggnad på grund av ökad trafikalstring i och med ett ökat antal
boende i området.
Planområdet är ca 6,1 hektar stort och ligger i den nordvästra delen
av Södra Råbylund gränsande till etapputbyggnaderna II och III
söder, Sydöstravägen, Dalbyvägen och befintliga fastigheter i öster. I
områdets nordvästra del har befintlig bebyggelse rivits. Bebyggelsen
var markerad som kulturhistorisk värdefull i Bevaringsprogrammet
Stora Råby och Värpinge. Efter status- besiktning konstaterades det
att byggnaderna var i så dåligt skick och att en renovering skulle
kräva genomgående åtgärder.
I samråd med stadsbyggnadskontoret och stadsantikvarie har
rivning beviljats under förutsättning att sökanden upprättar en
antikvarisk dokumentation innan rivning. En antikvarisk
dokumentation har upprättats.
Området är en del av den tredje och sista utbyggnadsetappen för
Södra Råbylund.
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2016-03-31 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva lämpligheten av att

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13
möjliggöra byggnation av flerbostadshus och en mindre andel radhus
inom Stora Råby 33:25 m fl. i Lund, Lunds kommen.
Standardförfarande ska tillämpas.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 §
Plan- och bygglagen och inte heller någon olägenhet som avses i PBL
kap 2 § 9.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-29
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-11-29
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-10-24
Planbeskrivning, upprättad 2018-10-24

Yrkanden
Björn Abelson (S) med instämmande av Ulf Nymark (MP), Bernt
Bertilsson (C) och Helmut Moser (V) yrkar bifall till
stadsbyggnadskontorets förslag till beslut.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att anta detaljplan för Stora Råby 33:25 m fl. i Lund, Lunds kommun

Reservationer
(M) reserverar sig mot beslutet och inger skriftlig reservation, se
protokollsbilaga BN § 249.

Protokollsanteckningar
Ulf Nymark (MP): Gång- och cykeltunnellösningar innebär att
biltrafiken prioriteras. Trafikverket är väghållare för Dalbyvägen,
varför tunnellösning torde vara enda möjligheten. Begreppet ”GCbana” bör utmönstras och gångtrafik ska som huvudregel separeras
från cykeltrafik.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13
Beslut expedieras till:
Magnolia Produktion AB, Box 5853, 102 40 Stockholm
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, granskningsutlåtande, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut + anvisningar hur man överklagar till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSBILAGA BN § 249

Reservation ärende 15 Detaljplan för Stora Råby 33:25
Från Moderaternas sida anser vi att exploateringsgraden avseende detaljplaneområdet är för
högt. Att man nu ökat på antalet bostäder till 800 från 540 innebär en ytterligare högre
exploateringsgrad.
Området framstår som extremt tätt och riskerar att leda till en dålig boendemiljö. I synnerhet
borde bebyggelsen glesas ut och anslutningen till omkringliggande bebyggelse ses över.
Så här sent i processen har vi trots detta valt att inte rösta för avslag men vill genom denna
reservation framhålla vår ståndpunkt.
För Moderaterna
Klas Svanberg.

Lena Gustafsson

Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 250

Detaljplan för del av Väster 5:10 m.fl.
(Folkparken). Antagande

Dnr BN 2018/0564

Sammanfattning
Björn Abelson (S) och Ulf Nymark (MP) inkom 2017-10-17 med en
skrivelse till byggnadsnämnden med förslag att gå vidare med att
skydda Folkparkens gröna ytor som park i syfte att förbättra skyddet
för Folkparkens gröna miljöer.
Byggnadsnämnden i Lund beslutade 2018-02-15 att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genom detaljplan pröva
lämpligheten av att de gröna ytorna skyddas genom
planbestämmelsen park inom del av Väster 5:10 (Folkparken) i
Lund.
Syftet med detaljplanen är att skydda Folkparkens gröna värden
samt att möjliggöra utveckling av parken. Planförslaget har varit
föremål för samråd och granskning.
Kommunens bedömning är att det efter genomförd planprocess inte
finns några motstående enskilda och allmänna intressen utan planen
kan antas.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-12-05
Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration, upprättad
2018-12-05
Planbeskrivning, upprättad 2018-12-05
Granskningsutlåtande, upprättat 2018-12-05

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att

Justerare

anta detaljplan för del av Väster 5:10 m fl (Folkparken) i Lund,
Lunds kommun.

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden i Lund
Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 MALMÖ
+ tjänsteskrivelse, granskningsutlåtande, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration
Lantmäterimyndigheten i Lund
Akten
Beslut + anvisningar hur man överklagar till:
X

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 251

Sankt Måns 21. Bygglov för tillbyggnad av
skola (annex) samt rivning av förråd och
toalettdel

Dnr BN 2018/0570

Sammanfattning
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skola, annex, samt rivning av
förråd och toalettdel har inlämnats av Lundafastigheter, X. Förslaget
innebär ombyggnad av befintlig byggnad och en tillbyggnad av
densamma i gränsen mot intilliggande fastighet. Förslaget är
planenligt, och frågan om den begränsade friytan har avgjorts av
byggnadsnämnden 2018-11-22. Berörd granne är hörd på grund av
att byggnad uppförs nära gräns. Yttrande har därvid inkommit samt
bemötande från sökande av detsamma.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-11-28
Sit-plan A-01-1-201
Sektionsritning A-40-2-201
Planritning A-40-2-220
Planritning A-40-1-210
Planritning A-40-1-200
Markplanering L-17.1-01
Markplanering L-01-1-01
Markplanering L-16.1-01
Fasadritning A-40-3-202
Fasadritning A-40-3-201
Yttrande från tillgänglighetsrådgivaren 2018-11-21
Yttrande från räddningstjänsten 2018-09-12
Yttrande från granne 2018-10-25
Bemötande från sökande 2018-10-30

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

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för tillbyggnad av skola
att godkänna X som kontrollansvarig
att 10 ritningar tillhör beslutet
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13
UPPLYSNINGAR
Remissyttrande från tillgänglighetsrådgivare och räddningstjänsten
bilägges.
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 § planoch 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.

Protokollsanteckningar
Jan Annerstedt (FNL): Liksom för huvudbyggnaden borde även detta
bygglov avslås. Regelrätt detaljplan saknas. Zettervalls arkitektur
skadas ohjälpligt. Skolgården alltför liten, enligt norm. Ingen
trafiklösning för Svanegatan som eleverna måste passera.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

Beslut expedieras till:
Lundafastigheter, X, Box 41 221 00 Lund Akten
Följande skall underrättas om beslutet:
X

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Byggnadsnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 252

Anmälningar om delegeringsbeslut till
byggnadsnämnden 2018-12-13

Dnr BN 2018/0547

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 2018-12-13 anmäls följande
beslut.
1. Förteckning över stadsarkitekten Malin Sjögren, administratören
Monica Ange samt byggnadsinspektörerna Per Seveborn, Janja Lalic,
Mattias Cedholt, Daniel Holmqvist, Sofia Karlborg, Camila Gutierrez
Para och Tove Dahlström den 7 november 2018 till den 27 november
2018 fattade beslut om bygglov, bygglov/startbesked, startbesked,
bygglov/startbesked, slutbesked, rättidsprövning, avskrivning,
rivningslov, förhandsbesked, byte av kontrollansvarig, planavgift,
kompletterande villkor samt egen sotning.
2. Administratör Monica Anges beslut att överlämna överklaganden
till Länsstyrelsen för prövning enligt följande:
Ett överklagande av byggnadsnämndens beslut den 22 oktober 2018
att avskriva anmälan om tillsyn (anmälan om olovligt uppförande av
byggnad) från vidare handläggning gällande fastigheten X
2018-2023

3. Protokoll från Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde
2018-08-09.

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-12-13

§ 253 Meddelande till byggnadsnämnden 2018-12-13
Dnr BN 2018/0548

Sammanfattning
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen
till sammanträdet.
Byggnadsnämndens månadsrapport november 2018 har skickats ut
till byggnadsnämnden 2018-12-13 (BN 2018/0115).

Beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen av meddelandena till handlingarna

Protokollsanteckningar
Mötet avslutas med att ordföranden Björn Abelson (S) önskar alla en
God Jul och Gott Nytt År samt tackar stadsbyggnadsdirektören,
förvaltningen och byggnadsnämnden för en bra arbetsinsats under
2018 och för den gångna mandatperioden.
Ulf Nymark (MP) tackar förvaltningen, presidiet och
byggnadsnämnden för ett gediget arbete samt önskar all en God Jul
och Gott Nytt År.
Klas Svanberg (M) önskar på nämndens vägar ordförande Björn
Abelson (S) en God Jul och Gott Nytt År och tackar ordförande och de
avgående ledamöterna för denna mandatperiod och för gott
samarbete samt hälsar de kvarvarande ledamöterna välkomna till
januaris sammanträde.
Alexander Wallin (M): tackar ordförande och vice ordförande för sin
tid som ledamot.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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