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§ 83 Ändring av föredragningslistan 

Sammanfattning 
Ordförande Petter Forkstam (MP) föreslår att följande ärende läggs 
till föredragningslistan, att besluta efter ärendet Meddelanden till 
miljönämnden: 

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMHF) temadag om buller 
den 22 oktober 2018 i Vellinge. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     följande ärende behandlas som ärende 11b på 

föredragningslistan: 
 
Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMHF) temadag om 
buller den 22 oktober 2018 i Vellinge.   
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§ 84 Val av justerare samt tid för justering 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     som justerare utse Ludvig Stigsson (S) samt att fastställa datum 

och tid för justering till den 20 september 2018 kl. 08.00.   
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§ 85 Miljönämndens delårsrapport per den 31 
augusti 2018 

Dnr MN 2018/0104 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.2204.  

Miljönämndens delårsrapport avseende årets två första tertial med 
helårsprognos för år 2018. 

• Miljönämndens ansvar, vad avser den lagstadgade 
myndighetsutövningen, utförs enligt plan. 

• Nämndens utvecklingsmål med tillhörande indikatorer, i den 
mån statistik finns att tillgå, uppfylls avseende perioden. 

• Vad gäller ekonomin prognostiserar miljönämnden ett 
nollresultat för helåret 2018. 

• Avseende miljöarbetet kan nämnas framtagandet av 
kemikalieplanen, som också inbegriper frågorna kring 
konstgräsplaner och mikroplaster. 

• Sjukfrånvaron bland miljöförvaltningens personal har ökat 
något jämfört med 2017 men är fortfarande relativt låg. 
Arbetsmiljöfrågor har hög prioritet på förvaltningen och 
aktiva insatser görs för att sänka sjukfrånvaron. 

• Vad avser framtid och utveckling utgör nämndens 
besparingskrav de kommande åren en stor utmaning 
framöver. Effektivisering, med bibehållen kompetens och 
förhöjd kvalitet, samt ökad grad av självfinansiering är i fokus. 

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens 
delårsrapport per den 31 augusti 2018. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-09-12 med tillhörande MN delårsrapport 
per den 31 augusti 2018, dnr MN 2018/0104.2 och MR 2018.2204.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att      godkänna förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 

2018. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 86 Reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 
om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun 

Dnr MN 2018/0102 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.2189. 

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras. 

Miljönämnden föreslås besluta 

att  hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt 

  
att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 

miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt 
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att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   
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§ 87 Yttrande över kommunrevisionens 
granskning av upphandlingsprocessen i 
Lunds kommun 

Dnr MN 2018/0023 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0553. 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat upphandlings-
processen i Lunds kommun. Fyra nämnder/styrelser har granskats: 
Byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, miljönämnden och 
renhållningsstyrelsen. Syftet med granskningen är att bedöma 
huruvida dessa fyra nämnder/styrelser följer LOU/LUF och 
kommunens upphandlingspolicy med tillämpningsanvisningar. Den 
syftar även till att bedöma om ändamålsenlig kompetens finns för att 
utföra upphandlingarna samt om tillräcklig intern kontroll finns, det 
vill säga att uppföljning och kvalitetssäkring görs efter 
upphandlingar. 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar kommunrevisionen 
att nämnderna/styrelserna: 

• Stärker kontrollen av förvaltningsspecifika upphandlingar 
framför allt avseende konkurrensutsättning. 

• Genomför tillräcklig dokumentation vid upphandling. 
• Genomför riskanalyser av upphandlingsprocessen. 

Miljöförvaltningen instämmer sammanfattningsvis principiellt i 
revisionens rekommendationer. Vid framtida upphandlingar 
kommer förvaltningen liksom tidigare rådgöra med 
kommunkontorets upphandlingsenhet, samt även säkerställa att 
lagkrav uppfylls samtidigt som revisionens rekommendationer 
beaktas. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
eget över kommunrevisionens granskning av 
upphandlingsprocessen i Lunds kommun. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-08-30, dnr MN 2018/0023.7 och MR 
2018.0553.6. 
EY skrivelse 2018-02-23 om granskningen, dnr MN 2018/0023.1 och 
MR 2018.0553.1. 
Kommunrevisionen missiv 2018-06-13 och granskningsrapport, dnr 
MN 2018/0023.6 och MR 2018.0553.5. 
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Yrkanden 
Carl von Friesendorff (M), Lars V Andersson (C), Petter Forkstam 
(MP), Ljiljana Lipovac (KD) och Ludvig Stigsson (S) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som eget över kommun-

revisionens granskning av upphandlingsprocessen i Lunds 
kommun. 

Beslut expedieras till: 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen   
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§ 88 Yttrande över remiss avseende 
samverkansöverenskommelse mellan Lunds 
kommun och Lokalpolisområde Lund       
2019-2022 

Dnr MN 2018/0085 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.1779. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  har för yttrande översänt remiss i 
avseende samverkansöverenskommelse mellan Lunds kommun och 
lokalpolisområde Lund 2019-2022. Nuvarande samverkans-
överenskommelse upphör att gälla 2018-12-31. 

Lunds brottsförebyggande råds arbetsgrupp har arbetat fram ett 
förslag till ny överenskommelse. I förslaget till överenskommelse 
föreslås fem prioriterade områden: 

• Trygghetsskapande åtgärder 
• Satsning på  ungdomar 
• Brott mot äldre 
• Brott i nära relationer 
• Alkohol och andra droger 

Alla nämnder har ansvar för att uppmärksamma dessa områden 
utifrån sina verksamhetsområden. Miljöförvaltningens verksamhet 
syftar i sin förlängning till att Lunds kommuns befolknings hälsa, 
välbefinnande och trygghet gynnas positivt. Därför är det mycket 
viktigt att frågorna inom ramen för överenskommelsen lyfts fram. 

Miljönämnden föreslås anta förvaltningens yttrande som sitt eget 
och därmed tillstyrka förslaget avseende samverkans-
överenskommelse mellan Lunds kommun och lokalpolisområde 
Lund 2019-2022. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-30, dnr MN 
2018/0085.3 och MR 2018.1779.2. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remiss inklusive remissbrev 2018-
06-18, dnr KS 2018/0450. 
Lund BRÅ:s arbetsgrupp ”Samverkansöverenskommelse mellan 
Lunds kommun och Lokalpolisområde Lund 2019-2022”. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     anta förvaltningens yttrande som sitt eget och därmed 

tillstyrka förslaget avseende samverkansöverenskommelse 
mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund 2019-2022. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen   



    
Miljönämnden Protokoll 13 (26) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-13  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 89 Yttrande över remiss avseende 
parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds 
kommun 

Dnr MN 2018/0090 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.1916. 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt en remiss avseende en 
ny parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds kommun. Förslaget 
innebär en uppdatering av gällande parkeringsnorm och mindre 
justeringar är gjorda. Parkeringsnormen gäller vid nybyggnation av 
till exempel bostäder, kontor och handel och inte parkering på 
gatumark. 

Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande upp frågor om bilparkerings-
rabatt, elbil och elcykel. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018, dnr MN 
2018/0090.4 och MR 2018.1916.2. 
Byggnadsnämndens remiss Parkeringsnorm för cykel och bil i Lunds 
kommun 2018-06-11 med byggnadsnämndens beslut den 19 juni 
2018 § 108. 

Yrkanden 
Lars Siljebratt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Bifalles parkeringsnormen enligt 
förvaltningens skrivelse anser vi att fokus i användandet av 
parkeringsnormen skall ligga på åtgärdspaketet för att reducera 
parkeringsnormen. Miljönämnden anser i detta sammanhang att 
reduktionsnivån avseende flerbostadsnormen bör generellt ändras 
från 30% reduktion till 40% reduktion. Det är också betydelsefullt 
att utöka kriterierna så att krav ställs på bättre tillgänglighet till 
kollektivtrafik inklusive närhet till hållplatser för både bostäder och 
verksamhetsområden. Vi lägger stor vikt vid att utöka och förbättra 
tillgängligheten till välfungerande cykelparkeringar inom centrala 
delar av Lund”. 
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Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”I takt med att elbilar blir vanligare bör fler 
parkeringsplatser med laddningsmöjligheter anordnas. 

Vid exploatering och vägbyggnationer, särskilt då kommunen är 
fastighetsägare och exploatör, föreslås behovet av infrastruktur för 
laddning av elfordon utredas och beaktas. 

Laddningsmöjligheter till ett större antal laddstationer bör 
förberedas i samband med anläggningsarbete av större 
parkeringsytor”. 

Carl von Friesendorff (M) avstyrker Lars Siljebratts (V) och Vlasta 
Sabljaks (S) respektive yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag 
till beslut. 

Ljiljana Lipovac (KD) och Lars V Andersson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut samt avstyrker Lars Siljebratts (V) 
och Vlasta Sabljaks (S) respektive yrkanden om tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt tillstyrker Lars Siljebratts (V) och Vlasta Sabljaks (S) respektive 
yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag till beslut. 

Robert Barnes (L) yrkar bifall förvaltningens förslag till beslut, 
tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till förvaltningens 
förslag till beslut samt avstyrker Lars Siljebratts (V) yrkande om 
tillägg till förvaltningens förslag till beslut. 

Vlasta Sabljak (S) tillstyrker Lars Siljebratts (V) yrkande om tillägg 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Lars Siljebratt (V) tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Ordförande ställer därefter proposition på Lars Siljebratts (V) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Vlasta Sabljaks (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg: 

 
Bifalles parkeringsnormen enligt förvaltningens skrivelse anser 
vi att fokus i användandet av parkeringsnormen skall ligga på 
åtgärdspaketet för att reducera parkeringsnormen. 
Miljönämnden anser i detta sammanhang att reduktionsnivån 
avseende flerbostadsnormen bör generellt ändras från 30% 
reduktion till 40% reduktion. Det är också betydelsefullt att 
utöka kriterierna så att krav ställs på bättre tillgänglighet till 
kollektivtrafik inklusive närhet till hållplatser för både 
bostäder och verksamhetsområden. Vi lägger stor vikt vid att 
utöka och förbättra tillgängligheten till välfungerande 
cykelparkeringar inom centrala delar av Lund. 
 
I takt med att elbilar blir vanligare bör fler parkeringsplatser 
med laddningsmöjligheter anordnas. 
 
Vid exploatering och vägbyggnationer, särskilt då kommunen 
är fastighetsägare och exploatör, föreslås behovet av 
infrastruktur för laddning av elfordon utredas och beaktas. 
 
Laddningsmöjligheter till ett större antal laddstationer bör 
förberedas i samband med anläggningsarbete av större 
parkeringsytor. 

Reservationer 
Carl von Friesendorff (M) och Ljiljana Lipovac (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   
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§ 90 Yttrande över samråd till detaljplan för 
Idalaskolan 1 och Veberöd 17:2 i Veberöd 

Dnr MN 2018/0080 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.1695. 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samrådshandlingar 
gällande Idalaskolan 1 och Veberöd 17:2 i Veberöd. Planens syfte är 
att planlägga kommunal mark för bostäder i flerbostadshus, radhus 
och friliggande en- och två bostadshus samt bevara naturmark. 
Planen kan innehålla 300 – 360 bostäder. 

Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande bland annat upp frågor om 
trafik, buller och bilanvändning. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018, dnr MN 
2018/0080.3 och MR 2018.1695.2. 
Byggnadsnämndens remiss den 9 maj 2018 innehållande 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning, 
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer samt 
byggnadsnämndens beslut den 24 maj 2018 § 98. 

Yrkanden 
Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Miljönämnden anser att planområdet bör 
höjdsättas så att risk för översvämningar förebyggs vid kraftiga 
regn”. 

Lars V Andersson (C), Carl von Friesendorff (M), Ewa Björnberg 
(MP), Lars Siljebratt (V) och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut samt tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Ordförande ställer därefter proposition på Vlasta Sabljaks (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg: 

 
Miljönämnden anser att planområdet bör höjdsättas så att risk 
för översvämningar förebyggs vid kraftiga regn. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   
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§ 91 Yttrande över samråd avseende detaljplan 
för Galgevången 1:20 i Lunds kommun 

Dnr MN 2018/0082 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.1745. 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt samråd till detaljplan 
för del av Galgevången 1:20 innehållande bostadsbebyggelse med 
tillhörande bil- och cykelparkering samt vistelseytor. Marken är i dag 
avsatt som allmän platsmark. 

Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande upp frågor om parkens 
naturvärde och trafik- och bullerfrågor. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018, dnr 
MN2018/0082.3 och MR 20181695.2. 
Byggnadsnämndens remiss den 11 juni 2018 innehållande 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning, 
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer samt 
bullerutredning och byggnadsnämndens beslut § 92 den 24 maj 
2018. 

Yrkanden 
Robert Barnes (L), Ewa Björnberg (MP), Vlasta Sabljak (S), Ljiljana 
Lipovac (KD), Lars V Andersson (C) och Lars Siljebratt (V) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   
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§ 92 Yttrande över samråd avseende detaljplan 
för Pastor Svane 1 i Lunds kommun 

Dnr MN 2018/0097 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.2031. 

Byggnadsnämnden har för yttrande översänt detaljplan för Pastor 
Svane 1 i Lunds kommun. Detaljplanen syftar till att pröva 
lämpligheten att uppföra en gymnasieskola för 2160 gymnasieelever 
inom del av Pastor Svane 1 och del av Väster 1:7 i Lund. Den 
föreslagna tomtytan omfattar knappt 17 000 m2. Idrotten kommer 
att samlokaliseras, utanför detaljplaneområdet. Planen inkluderar 
även drygt 1 600 m2 parkmark. 

I avvägningen mellan intressen har stadsutvecklingen samt möjlighet 
för central lokalisering av gymnasieskolans motiverat att befintliga 
Svaneskolan, som är kulturhistoriskt värdefull, rivs och dess 
fungerande grundskoleverksamhet flyttas till närliggande fastighet. 

Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande upp bland annat upp frågor om 
trafiksituationen, luftföroreningar, buller och flytt av Svaneskolan. 

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som 
sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2018, dnr MN 
2018/0097.5 och MR 2018.2031.4. 
Byggnadsnämndens remiss den 8 augusti 2018 innehållande 
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning, 
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer, 
bullerutredning samt Tyréns nulägesrapport av trafiksituationen vid 
Polhemskolan. 

Yrkanden 
Carl von Friesendorff (M), Lars V Andersson (C) och Ljiljana Lipovac 
(KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Miljönämnden anser att planområdet redan nu 
bör kompletteras med ytterligare bullerskyddsåtgärder för att få en 
så god ljudmiljö som möjligt och även med tanke på både nuvarande 
och framtida tågtrafik. 



    
Miljönämnden Protokoll 20 (26) 

 Sammanträdesdatum   
 2018-09-13  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Utformning av utemiljön och materialval för utvändiga ytor bör 
väljas med omsorg om miljön och med hänsyn till fördröjning av 
dagvatten. Utemiljön ska anläggas med naturliga material. I enlighet 
med LundaKem ska gummigranulat inte användas. 

Planbeskrivningen föreslås kompletteras med ’Lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska ske inom planområdet och 
dagvattenstrategin för Lunds kommun (2013-05-28)’ ska följas. 

Lokalt omhändertagande kan exempelvis ske genom att nya 
parkeringsplatser anläggs med marksten med mellanrum vilket ger 
infiltrationsmöjlighet och minskar behovet av uppsamling av 
dagvatten. Även tak som utförs med dagvattenfördröjande material i 
form av exempelvis ängstak eller sedumtak, så kallade gröna tak, 
bidrar till lokalt omhändertagande samtidigt som de är estetiskt 
tilltalande. 

Parkeringsplatser bör endast undantagsvis reserveras för enskilda 
verksamheter. Ett samnyttjande bidrar till ett mer effektivt 
användande av parkeringsplatser då skolverksamhet och boende har 
olika besökstoppar”. 

Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
samt tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Lars Siljebratt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 
med följande tillägg: ”Vi yrkar bifall till förvaltningens förslag om 
bevakning av centrala miljöfrågor för området. Generellt reserverar 
vi oss dock för byggande av ny gymnasieskola på området. Vi anser 
att behoven är täckta för gymnasieskolor i Lund. En utbyggnad av 
ytterligare gymnasier kommer att innebära sämre förutsättningar 
och kvalitet för andra gymnasieskolor i Lunds närhet. Det är däremot 
viktigare att behålla den väl fungerande grundskolan som finns på 
området”. 

Robert Barnes (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, 
tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till förvaltningens 
förslag till beslut samt avstyrker Lars Siljebratts (V) yrkande om 
tillägg till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till 
beslut och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 

Ordförande ställer därefter proposition på Vlasta Sabljaks (S) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. 
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Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Lars Siljebratts (V) 
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att 
miljönämnden beslutar att avslå yrkandet. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg: 

 
Miljönämnden anser att planområdet redan nu bör 
kompletteras med ytterligare bullerskyddsåtgärder för att få en 
så god ljudmiljö som möjligt och även med tanke på både 
nuvarande och framtida tågtrafik. 
 
Utformning av utemiljön och materialval för utvändiga ytor bör 
väljas med omsorg om miljön och med hänsyn till fördröjning 
av dagvatten. Utemiljön ska anläggas med naturliga material. I 
enlighet med LundaKem ska gummigranulat inte användas. 
 
Planbeskrivningen föreslås kompletteras med ”Lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska ske inom planområdet och 
dagvattenstrategin för Lunds kommun (2013-05-28)” ska 
följas. 
 
Lokalt omhändertagande kan exempelvis ske genom att nya 
parkeringsplatser anläggs med marksten med mellanrum vilket 
ger infiltrationsmöjlighet och minskar behovet av uppsamling 
av dagvatten. Även tak som utförs med dagvattenfördröjande 
material i form av exempelvis ängstak eller sedumtak, så 
kallade gröna tak, bidrar till lokalt omhändertagande samtidigt 
som de är estetiskt tilltalande. 
 
Parkeringsplatser bör endast undantagsvis reserveras för 
enskilda verksamheter. Ett samnyttjande bidrar till ett mer 
effektivt användande av parkeringsplatser då skolverksamhet 
och boende har olika besökstoppar. 

Beslut expedieras till: 
Byggnadsnämnden   
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§ 93 Beslut enligt av miljönämnden lämnad 
delegation 2018-04-20 – 2018-08-09 

Dnr MN 2018/0009 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0076. 

Delegationsbeslut 2018-04-20 – 2018-08-09. 

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut avseende perioden 2018-04-20 – 2018-08-09. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0009.16 och MR 
2018.0076.11. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende 

perioden 2018-04-20 – 2018-08-09.   
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§ 94 Meddelanden till miljönämnden 
Dnr MN 2018/0010 

Sammanfattning 
Redovisning av meddelanden till miljönämnden. 

Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 
meddelanden. 

Beslutsunderlag 
MN tjänsteskrivelse 2018-08-29, dnr MN 2018/0010.18. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av meddelanden.   
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§ 95 Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds 
(SMHF) temadag om buller den 22 oktober 
2018 i Vellinge 

Dnr MN 2018/0106 

Sammanfattning 
Inbjudan har inkommit från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
(SMHF) avseende temadag om buller den 22 oktober 2018 i Vellinge. 

Beslutsunderlag 
SMHF inbjudan temadag om buller 2018-10-22 i Vellinge, dnr MN 
2018/0106.1. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att     som deltagare till Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds 

(SMHF) temadag om buller den 22 oktober 2018 i Vellinge utse 
Eleni Rezaii Liakou (S), Ljiljana Lipovac (KD), Ivan Kruzela (S) 
och Maj-Britt Dahlquist (M).   
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§ 96 Miljödirektören informerar 

Sammanfattning 
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen: 

• Många klagomål från boende gällande värmen i sommar. 
Miljöförvaltningen kommer framöver att beakta detta, bland 
annat i tillsynen på äldreboenden. 

• Ändrad frekvens gällande badvattenprover framöver så att de 
utförs oftare under sommarmånaderna. 

• Stort fall av hepatit orsakade av jordgubbar från Polen, stor 
smittutredning har gjorts. 

• Fall med legionella där en äldre man insjuknade. 
• Höghastighetsjärnvägen mellan Lund - Hässleholm, planer 

och material har börjat tas fram. 
• Bullerärende i samband med spårvägsutbyggnad.    
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§ 97 Miljönämndens ledamöter och ersättare 
informerar 

Sammanfattning 
Ewa Björnberg (MP), Lars V Andersson (C) och Ljiljana Lipovac (KD) 
rapporterar från Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds (SMHF) 
studieresa den 29 maj 2018 till sjön Bolmen. 

Carl von Friesendorff (M) rapporterar om fiskdöd i vattendrag till 
följd av sommarens värme och brist på regn. 

Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att regeringen 
tillsatt en kommitté som ska se över slamfrågan och lyfter att 
utredare kan bjudas ner för att träffa exempelvis presidiet. 

Ordförande Petter Forkstam (MP) informerar om att nämnden 
kommer att ha sin planeringsdag med gruppledarna den 6 november 
2018. Inbjudan kommer att gå ut inom kort. 

Ordförande Petter Forkstam (MP) avtackar å hela nämndens vägnar 
Lisa Mari Sundin (C) som har sitt sista sammanträde med 
miljönämnden. 
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