
 
   

 Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 
  Sammanträdesdatum 

  2013-05-16 

 

Justerare: Ulf Nymark (MP) med Klas Svanberg (M) som ersättare.  

   

 

Paragrafer:  §§ 90 - 115 

 

Plats/tid för justering: Byggnadsnämndens kansli den 27 maj kl. 10.00 

 

 
Underskrifter: Sekreterare         

     Barbro Yngveson 

 

 

 Ordförande           ______________________    

     Christer Wallin § 90-91, 93-115           Mia Honeth § 92 

 

 

 Justerare       

     Ulf Nymark 

 
 

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

 

Organ:  Byggnadsnämnden 

 

Sammanträdesdatum: 16 maj 2013 

 

Datum då anslaget sätts upp: 28 maj 2013  Datum då anslaget tas ned: 19 juni 2013 

 

Förvaringsplats för protokollet: Byggnadsnämndens kansli 

 

 

Underskrift:     

 Monica Ange 

  
Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, 4:e vån, Lund, kl 17:00 - 18:30 

 

Ordförande: Wallin Christer (M) Ersattes av Lars Persson (M) under handläggningen av § 92. 

Vice ordförande:  Honeth Mia (FP) Ordförande under handläggning av § 92. 

2:e vice ordförande:  Abelson Björn (S)  

Ledamöter: Andersson Jan-Eric (M) 

 Svanberg Klas (M) 

 Håkanson Hanna (FP), Ersättare för Inger Tolsved Rosenkvist (FP) 

 Bertilsson Bernt (C) 

 Heidari Akram (S) 

 Boije Kjell (S) 

 Nymark Ulf (MP), Ersättare för Emma Berginger (MP) 

 Moser Helmut (V)   
  

Ersättare: Persson Lars (M), Ersättare för Christer Wallin (M) under handläggningen av § 92. 

 Gustafsson Lena (M) 

 Barnes Cecilia (FP) 

 Falck Herbert (C) 

 Ekström-Persson Solveig (S) 

 Pettersson Daniel (S) 

 Örbom Malmsten Anders (V) 

 Grip Elsa (DV)  
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

Övriga närvarande: Yngveson Barbro, nämndsekreterare 

 Hallén Inga, stadsbyggnadsdirektör 

 Kasimir Ole, planchef 

 Hansson Cecilia, översiktsplanechef 

 Wallin Lotta, bitr. planchef 

 Andréasson Jonas, stadsingenjör 

 Mitchell Birgitta, bitr. stadsarkitekt 

 Holmgren Lars-Eric, utredningssekreterare  
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 90  
Godkännande av dagordning samt val av justerare och 
ersättare  

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna utsänd föredragningslistan som 

dagordning med den justeringen att ärende 10 utgår. 

 

Till justerare utses Ulf Nymark (MP) med Klas Svanberg (M) som ersättare. 

Justering av protokollet sker den 27 maj kl.10.00 på stadsbyggnadskontoret, 

Bangatan 10 A. 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 91  
Stadsbyggnadsdirektören informerar  

 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén informerar om aktuella frågor. 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 92  
Förslag till ekonomisk garanti i samband med ändring av 
detaljplan för Postterminalen 1 m.fl. 
Dnr BN 2013/0141   

 

Sammanfattning 
Efter ansökan om ändring av detaljplan för del av Postterminalen 1 m fl har 

byggnadsnämnden genom beslut 2012-08-23 gett stadsbyggnadskontoret i 

uppdrag att pröva ändringen. 

Gällande detaljplans genomförandetid utgår dock först 2019-06-27, vilket bl a 

innebär att kommunen kan riskera att bli ersättningsskyldig gentemot 

fastighetsägare som lider ekonomisk skada av planändringen. För undvikande av 

risk för ekonomisk skada för kommunen, föreslås inhämtande av ekonomisk 

garanti från sökande. 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 15/2011) 

Förslag till avtal 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-07  

 

Ordföranden Christer Wallin (M) meddelar jäv och ersätts under handläggningen 

av detta ärende av Mia Honeth (FP) som ordförande och av Lars Persson (M) i 

övrigt. 

 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse justeras så att ordet ”ordförande” i den 

andra att-satsen i beslutsförslaget, ersätts med orden ”vice ordförande”.  

 

 

 

Yrkanden 
Kjell Boije (S) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Kjell Boijes (S) bifallsyrkande och finner att 

byggnadsnämnden beslutat om bifall. 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

Byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna avtal om ekonomisk garanti enligt föreslagen lydelse, inför 

eventuell ändring av detaljplanen för del av Postterminalen 1 m fl i Lund, och 

 

att befullmäktiga byggnadsnämndens vice ordförande att underteckna avtalet.  

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Arne Paulssons Fastighets AB 

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 93  
Namnärende Påskagänget III, del av Dalby 63:105.          
Sju kvarter, fem gator och två parker 

Dnr BN 2013/0122   

 

Sammanfattning 
I samband med utbyggnaden av Påskagänget etapp III i Dalby behöver fyra 

vägar, sju kvarter och två parker namnsättas. 

 

Beslutsunderlag 
(NB 13/05) 

Karta 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att namnge vägarna till Smörbollsgatan, Luktviolgränden, Tresädesgränden och 

Växelbruksgatan, 

 

att förlänga Kattfotsgränden enligt markering på bifogad karta, 

 

att namnge kvarteren till Blommehönan, Färsingehästen, Göingegeten, 

Skånegåsen, Pinnvången, Höskullen och Ängsladan, samt 

 

att namnge parkerna till Grässkiftesparken och Ängsparken. 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Lantmäteriavdelningen 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 94  
Namnärende Kvarteret Klosterbacken. Två gator, två torg 
och en park 

Dnr BN 2013/0123   

 

Sammanfattning 
I samband med utbyggnaden av kvarteret Klosterbacken i Lund behöver två 

gator, två torg och en park namnsättas. 

 

Beslutsunderlag 
(NB 13/04) 

Karta 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att namnge vägarna till Mittlinjen och Finalgatan, 

 

att namnge torgen till Arenatorget och Målområdet, samt 

 

att namnge parken till Slutspelsparken. 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Lantmäteriavdelningen 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 95  
Namnärende Stadsparken. Fyra gator 

Dnr BN 2013/0124   

 

Sammanfattning 
För att underlätta adressättning för bl.a. Stadsparkscaféet och göra det lättare att 

orientera sig behöver fyra vägar namnsättas. 

 

Beslutsunderlag 
(NB 13/06) 

Karta 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att namnge vägarna till Stadsparksgången, Stadsparksgatan, Parkpromenaden 

och Arenastråket. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Lantmäteriavdelningen 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 96  
Namnärende Danska parken, del av Nöbbelöv 24:1.              
Fyra gator, två kvarter och en park 

Dnr BN 2013/0125   

 

Sammanfattning 
I samband med utbyggnaden av området vid Danska parken behöver fyra vägar, 

två kvarter och en park namnsättas. 

 

Beslutsunderlag 
(NB 13/03) 

Karta 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-07  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att namnge vägarna till Soldatgatan, Livhusarens gränd, Skånska gränden och 

Christians gränd, 

 

att namnge kvarteren till Biskopinnan Dorotea och Taffelsilvret, samt 

 

att namnge parken till Skånska parken. 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akten 

Lantmäteriavdelningen 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 97  
Skarnberga 2:15 Förhandsbesked för uppförande av 
enbostadshus 

Dnr BN 2013/0120   

 

Sammanfattning 
XX har inkommit med ansökan om förhandsbesked för uppförande av två 

enbostadshus. Stadsbyggnadskontorets uppfattning är att markens lämplighet för 

ytterligare bebyggande på den föreslagna platsen måste prövas via detaljplan, då 

åtgärden föreslås uppföras i ett område där det råder stor efterfrågan på mark och 

bebyggelsetrycket kan hävdas vara relativt högt. Då kontoret åberopar 

detaljplanekravet som avslagsgrund har ärendet inte remitterats och berörda 

grannar har ej heller blivit hörda. Ärendet är således inte prövat i sak. 

Stadsbyggnadskontoret är av den uppfattningen att ansökan om positivt 

förhandsbesked skall avslås.  

 

 

Beslutsunderlag 
(L 2013-0111) 

Kartskiss 2013-01-23 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-02 

 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avslå ansökan 

om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus inom fastigheten 

Skarnberga 2:15. 

 

UPPLYSNINGAR 

Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisningar om Hur 

man överklagar (F). 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Beslut + anvisningar hur man överklagar (F) expedieras till: 

XXXXXX  

 

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 98  
Smidet 4. Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med 
uterum 

Dnr BN 2013/0116   

 

Sammanfattning 
XX har 2012-12-21 ansökt om bygglov för uppförande av uterum i anslutning 

till flerbostadshus inom rubricerad fastighet. Marken får enligt detaljplanen inte 

bebyggas. Åtgärden strider därmed mot gällande planbestämmelse och kan inte 

betecknas som en liten avvikelse. Kontoret förordar att ansökan om bygglov 

avslås.  

 

Beslutsunderlag 
(L 2012-1769) 

Handlingar från sökande: 

Plan bottenvåning m m A1, 2012-12-21   

Fasader A2, 2012-12-21   

Skrivelse, 2013-04-19, aktbil 3 

Miljöbilder befintlig byggnad, 2012-12-21, aktbil 2 

Skrivelse, 2013-05-06, aktbil 4 

Orienteringskarta  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att med hänvisning till stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse inte bevilja 

bygglov för uppförande av uterum i anslutning till flerbostadshus. 

 

UPPLYSNINGAR 

Detta beslut kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. 

 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisningar om Hur 

man överklagar (F). 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Beslut + anvisningar Hur man överklagar (F) expedieras till: 

XXXX 

 

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 99  
Fladevadsmöllan 2:1 Strandskydd för uppförande av 
enbostadshus 

Dnr BN 2013/0136   

 

Sammanfattning 
XX och XX har hos stadsbyggnadskontoret den 10 april ansökt om dispens från 

bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om strandskydd för att på 

fastighet Fladevadsmöllan 2:1 anlägga enbostadshus uppdelat på en till tre 

huskroppar.   

 

Beslutsunderlag 
(L 2013-0528) 

Ansökan om strandskyddsdispens 2013-04-10  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-30 med den justeringen att 

andra att-satsen i beslutsförslaget ändras så att ordet ”åtgärden” ändras till ordet 

”området” 

Bilaga 1: Situationsplaner, bilder från platsen samt inspirationsbild för tänkt 

byggnad, sammanlagt 7 sidor (från sökanden) 

Bilaga 2: Tomtplatsavgränsning och område för bebyggelse (från 

stadsbyggnadskontoret) 

 

 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP) yrkar avslag för kontorets förslag. 

 

Klas Svanberg (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ulf Nymarks (MP) avslagsyrkande mot Klas Svanbergs (M) 

bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutat i enlighet med 

Klas Svanbergs (M) bifallsyrkande. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 

strandskydd för att inom strandskyddsområde på fastighet Fladevadsmöllan 2:1, 

i enlighet med ansökan och stadsbyggnadskontorets karta med 

tomtplatsavgränsning och område där uppförande av byggnader medges, anlägga 

enbostadshus uppdelat på en till tre huskroppar, och  

 

att som särskilda skäl godta att det nu aktuella området redan har tagits i anspråk 

på ett sätt som gör att den föreslagna åtgärden saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Som villkor för beslutet gäller att 

- Endast område enligt bilaga 2 får tas i anspråk som tomt. 

- Byggnader får endast uppföras inom område enligt bilaga 2. 

 

Byggnadsnämnden erinrar om 

- Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det 

att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell 

överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att 

skickas i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om 

överprövning kan inte överklagas. 

- påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet 

med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 

underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller 

alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, 

sotfärgade jordlager m m. 

- att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om 

åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag 

då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de 

omständigheter som då råder. 

- att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt 

eller annan lagstiftning. 

 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisningar om Hur 

man överklagar (F). 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Beslut + anvisning Hur man överklagar (F) expedieras till: 

XX och XX  

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm  

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 100  
Stenröd 1:1 Strandskydd Ansökan om 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av befintlig loge 

Dnr BN 2013/0137   

 

Sammanfattning 
XX och XX har hos stadsbyggnadskontoret den 9 april ansökt om dispens från 

bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om strandskydd för att på 

fastighet Stenröd 1:1 få uppföra en tillbyggnad till en befintlig loge.  

 

Beslutsunderlag 
(L 2013-0512) 

Ansökan om strandskyddsdispens 2013-04-09  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-26  

Bilaga 1: Situationsplaner, 3 st. (från sökanden) 

Bilaga 2: Situationsplan med byggnad och gräns för åtgärder i mark. (från 

stadsbyggnadskontoret) 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 

strandskydd för att inom strandskyddsområde på fastighet Stenröd 1:1, i enlighet 

med ansökan och därtill fogade kartor, anlägga en tillbyggnad till befintlig loge 

samt väg och hårdgjord yta, och  

 

att som särskilda skäl godta att den aktuella platsen redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap. 18 c § 

1 p miljöbalken) samt att åtgärden är sådan att den för sin funktion måste ligga 

på den tänkta platsen och vars behov inte kan tillgodoses utanför strandskyddat 

område (7 kap. 18 c § 3 p miljöbalken). 

 

Som villkor för beslutet gäller att  

 

• Endast de ytor som anläggningarna upptar inom strandskyddsområdet får tas i 

anspråk, max inom ”gräns för åtgärder i mark” enligt bilaga 2, dvs det ingår 

ingen tomtplats.  

 

Byggnadsnämnden erinrar om  

• att länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det 

att kommunens beslut registrerats hos länsstyrelsen, besluta om eventuell 

överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer länsstyrelsens beslut att skickas 

i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om 

överprövning kan inte överklagas. 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

• att påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet 

med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 

underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminneslagen och den gäller 

alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, 

sotfärgade jordlager m m. 

• att enligt 7 kap 18 h § miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om 

åtgärderna inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag 

då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de 

omständigheter som då råder. 

•att beslutet inte heller befriar Er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt 

eller annan lagstiftning. 

 

 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogade anvisningar om Hur 

man överklagar (F). 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Beslut + anvisningar om Hur man överklagar (F) expedieras till: 

XX och XX 

Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 Malmö 

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm  

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 101  
Detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund. Samråd 

Dnr BN 2013/0129   

 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en ny skola med 

tillhörande idrottshall, gata och parkmark inom planområdet.  

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 35/2011) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2013-05-03 

Planbeskrivning 2013-05-03 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-03  

 

 

Yrkanden 
Klas Svanberg (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Jan-Eric Andersson (M) instämmer med Klas Svanberg (M). 

 

Akram Heidari (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande uppdrag: 

Att detaljplanen omarbetas med målsättningen att den även skall kunna innehålla 

bostäder alternativt att detaljplanen omarbetas på sådant sätt att del av den kan 

utgå för att senare kunna planläggas för bostäder. 

 

Helmut Moser (V) och Ulf Nymark (MP) instämmer med Akram Heidari (S). 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Klas Svanbergs (M) m fl bifallsyrkande mot  

Akram Heidaris (S) m fl återremissyrkande och finner att byggnadsnämnden 

beslutat om bifall för kontorets förslag. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar på  

Klas Svanbergs (M) förslag. 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), Ulf Nymark (MP) och 

Helmut Moser (V) röstar på Akram Heidaris (S) förslag. 

 

Med sex röster mot fem röster har byggnadsnämnden beslutat i enlighet med 

Klas Svanbergs (M) m fl bifallsyrkande. 

 

 

 



Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 18 

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att skicka ut detaljplan för del av Östra Torn 27:2 i Lund, Lunds kommun för 

samråd. 

 

Reservationer 
Björn Abelson (S) reserverar sig. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Serviceförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Barn- och skolförvaltning, Lunds stad 

Akten 
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Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 102  
Detaljplan för norra delen av Paradis 51 i Lund. 
Granskning 

Dnr BN 2013/0130   

 

Sammanfattning 
Planförslaget omfattar Studiecentrum för Samhällsvetenskapliga fakulteten, ett 

entrétorg på kvartersmark och Allhelgona kyrkogata mellan valven. Enligt 

byggnadsnämndens beslut 2012-11-15 har rubricerad detaljplan, upprättad  

2012-10-26, varit föremål för samråd under tiden 2013-01-10 - 2013-02-21. 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 38/2011a) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationsplan 2013-05-03 

Planbeskrivning 2013-05-03 

Samrådsredogörelse 2013-05-03 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-03  

 

 

Yrkanden 
Christer Wallin (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Björn Abelson (S), Ulf Nymark (MP), Klas Svanberg (M) och  

Helmut Moser (V) instämmer med Christer Wallin (M). 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Christer Wallins (M) m fl bifallsyrkande och 

finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att detaljplan för norra delen av Paradis 51 m fl i Lund, Lunds kommun, ska 

hållas tillgänglig för granskning. 

 

Protokollsanteckning 
Björn Abelson (S) avger följande protokollsanteckning: 

”Vi väljer att bifalla detaljplanen för att inte försena ett värdefullt projekt, men 

anser att antalet parkeringsplatser borde minskas, till förmån för att behålla fler 

träd.” 

 

Helmut Moser (V) instämmer i Björn Abelsons (S) protokollsanteckning. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Ulf Nymark (MP) avger följande protokollsanteckning: 

”Vi anser att det hade varit fullt möjligt att bevara flera träd och att en lägre 

parkeringsnorm borde tillämpas - bland annat i syfte att bevara flera träd. Genom 

att anlägga cykelbana på enbart en sida av Allhelgona kyrkogata prioriteras 

biltrafiken vilket vi anser strider mot målen i LundaMaTs.”  

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Akademiska Hus Syd AB, XX  

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 103  
Detaljplan för del av Linero 2:1 m fl i Lund (Norränga I). 
Godkännande 

Dnr BN 2013/0131   

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har 2006-06-27 begärt detaljplaneläggning av området för att 

möjliggöra uppförande av bostäder och skolor. Planen ska medge olika typer av 

bebyggelse och olika täthetsgrad inom planområdet. 

Byggnadsnämndens ordförande beslutade 2010-11-25 i enlighet med 

byggnadsnämndens delegationsordning att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag 

att utarbeta detaljplan för utbyggnadsområdet Linero 2:1 m fl (Norränga I). 

Byggnadsnämnden beslutade 2011-06-09 att fördjupningen av översiktsplanen 

för Linero-Norränga-Stora Råby (antagen av kommunfullmäktige 2008-08-28) 

med alternativ A ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet för detaljplan 

för Linero 2:1 m fl (Norränga I) i Lund, Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret 

har upprättat förslag till detaljplan med normalt förfarande.  

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra bostäder i blandad 

bebyggelse med tillhörande gator och parkmark, två skolor F-3 alt. F-6, torg med 

hållplatsläge för Lundalänken, reservat för framtida spårbunden trafik och 

förlängning av Utmarksvägen samt dagvattenanläggning. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen 

(1987:10). 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 33/2006) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser 2013-01-14 

Illustrationsplan 2013-01-14  

Planbeskrivning 2013-01-14  

Utlåtande 2013-05-06 

Samrådsredogörelse 2013-01-14  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06  

 

 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med följande uppdrag: 

Att högsta tillåtna byggnadshöjd i de delar där det föreslås bebyggelse upp till 

högst tre våningar ökas till fyra till sex våningar för att få fler och billigare 

bostäder, men också bättre förutsättningar för att förverkliga detaljplanen och för 

att skapa bättre underlag för en framtida högklassig kollektivtrafik och att ge 

förutsättningarna för att skapa samlade parkeringslösningar för att frigöra mark 

för grönytor och fler bostäder. 

 

Helmut Moser (V) instämmer med Björn Abelson (S). 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

Björn Abelson (S) yrkar i andra hand bifall för kontorets förslag med ändringen 

att detaljplanens genomförandetid ska sättas till 10 år istället för 15 år. 

 

Christer Wallin (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Mia Honeth (FP), Jan-Eric Andersson (M) och Bernt Bertilsson (C) instämmer 

med Christer Wallin (M). 

 

Ulf Nymark (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att skrivas av. 

 

Christer Wallin (M) yrkar avslag för båda återremissyrkandena och för Björn 

Abelsons (S) andrahandsyrkande. 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först de två återremissyrkandena mot yrkandet om avslag för 

dessa, och finner att byggnadsnämnden beslutat om avslag för båda 

återremissyrkandena. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på Christer Wallins (M) m fl 

bifallsyrkande och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall för kontorets 

förslag. 

 

Ordföranden ställer slutligen Björns Abelsons (S) andrahandsyrkande mot avslag 

för detta och finner att byggnadsnämnden beslutat om avslag för  

Björn Abelsons (S) andrahandsyrkande, 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande. 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar för 

avslag för yrkandet. 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S) och Helmut Moser (V) 

röstar för Björn Abelsons (S) förslag. 

Med sex röster mot fyra röster och med en nedlagd röst, har byggnadsnämnden 

beslutat om avslag för Björn Abelsons (S) andrahandsyrkande. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att godkänna detaljplan för del av Linero 2:1 m fl i Lund, Lunds kommun, och 

 

att översända denna till kommunfullmäktige för antagande. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Reservationer 
Ulf Nymark (MP) reserverar sig.   Bilaga 

 

Björn Abelson (S) och Helmut Moser (V) reserverar sig. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden Lunds kommun 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 104  
Detaljplan för del av Banken 1 i Dalby. Antagande 

Dnr BN 2013/0132   

 

Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att byggrätt införs för utbyggnad av butiksbyggnaden i 

östra delen av Dalby centrum samt påbyggnad med en våning för bostäder 

på intilliggande byggnad. 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 2/2012a) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration 2013-02-25 

Planbeskrivning 2013-02-25 

Utlåtande 2013-04-22 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-02  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att anta detaljplan för del av Banken 1 i Dalby, Lunds kommun. 

 

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen av den som nedan får anvisningar 

om Hur man överklagar (EP). 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Jyma Fastigheter, XX 

Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 Malmö + 

tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, 

detaljplanekarta med planbestämmelser, illustrationsplan. 

Lantmäterimyndigheten i Lund 

Akten 

 

 

Beslut + anvisningar Hur man överklagar (EP) till: 

XX 

XX  

XX 

Dalby Elektriska Installationsbyrå AB 

XX 

XX 

XX 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 105  
Detaljplan för Själabodarna 11 m fl i Lund. Antagande 

Dnr BN 2013/0133   

 

Sammanfattning 
Sankt Thomas av Aquino katolska församling begär en detaljplaneändring för att 

göra en tillbyggnad på fastighetens innergård. Enkelt planförfarande kan 

tillämpas.  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att genomförande av detaljplanen inte kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen. 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 33/2012a) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationsplan 2013-03-06 

Planbeskrivning 2013-03-06  

Utlåtande 2013-05-06 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06  

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att anta detaljplan för Själabodarna 11 m fl i Lund, Lunds kommun. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Sankt Thomas’ församling, XX 

Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 Malmö + 

tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med 

planbestämmelser och illustration. 

Lantmäterimyndigheten i Lund 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 106  
Ändring av detaljplan för Blåtunga 1 i Lund. Antagande 

Dnr BN 2013/0134   

 

Sammanfattning 
Serviceförvaltningen inkom 2013-01-14 med ansökan om planändring för 

Blåtunga förskola, kvarteret Blåtunga 1 i Lund. Förskolan är fuktskadad och ska 

ersättas med en ny byggnad. Beslut om planuppdrag togs 2013-03-07 och 

granskningen hölls mellan 2013-04-18 - 2013-05-03 med samrådsmöte  

2013-04-11.  Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat antagandehandlingar för 

ärendet. 

Ansökan gäller en ändring av gällande detaljplan i den berörda delen av 

fastigheten Blåtunga 1. Gällande plan medger högsta byggnadshöjd på 4,5 meter 

medan den nya förskolan är planerad att vara i två plan. Därför behöver planen 

skapa utrymme för en tvåplansbyggnad inom denna del av fastigheten. 

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 1/2013i) 

Detaljplanekarta med planbestämmelser 2013-03-15 

Planbeskrivning 2013-03-15  

Utlåtande 2013-05-06 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06  

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att anta ändring av detaljplan för Blåtunga 1 i Lund, Lunds kommun. 

 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Serviceförvaltningen, XX 

Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 Malmö + 

tjänsteskrivelse, utlåtande, planbeskrivning, detaljplanekarta med 

planbestämmelser. 

Lantmäterimyndigheten i Lund 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 107  
Ändring av detaljplan för Skomakaren 23 och del av Dalby 
92:1 i Dalby. Antagande 

Dnr BN 2013/0135   

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har 2012-05-28 begärt ändring av detaljplan för att 

upphäva gällande tomtindelning för Skomakaren 23 och del av Dalby 92:1. 

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att stycka av den idag 

outnyttjade tomtdelen av Dalby 92:1 för att bilda en bostadsfastighet. 

Byggnadsnämnden gav 2013-03-07 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja 

planarbetet med enkelt planförfarande. Ett planförslag upprättades 2013-03-08 

och hölls tillgängligt för granskning under tiden 2013-04-03 – 2013-04-17. Inga 

invändningar inkom mot förslaget.  

 

 

Beslutsunderlag 
(PÄ 22/2012a) 

Detaljplanekarta med planbeskrivning 2013-03-08 

Utlåtande 2013-04-29 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29  

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att anta ändring av detaljplan för Skomakaren 23 och del av Dalby 92:1 i Dalby, 

Lunds kommun. 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringskontoret 

Länsstyrelsen Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen, 205 15 Malmö + 

tjänsteskrivelse, utlåtande, detaljplanekarta med planbeskrivning. 

Lantmäterimyndigheten i Lund 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 108  
Medborgarförslag angående parker i Lunds kommun 

Dnr BN 2013/0066   

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig över medborgarförslaget om 

avsiktsförklaring angående parker i Lunds kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ang. parker i Lunds kommun 2013-03-03 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-25  

 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP) yrkar att byggnadsnämnden ska avge följande yttrande på 

medborgarförslaget: 

”Parkerna, de gröna ytorna, natur och strövområden är attraktiva områden i och 

runt städerna. Många studier visar på sambandet mellan människors hälsa och 

riklig förekomst av sådana områden. Hjärnan återhämtar sig bättre i naturmiljö 

än i urban miljö utan inslag av natur. Dagliga aktiviteter i parker och gröna stråk 

höjer sinnesstämningen och ökar självförtroendet.” Byggnadsnämnden 

instämmer i detta citat från förslag till Åtgärdsprogram för naturvård i Lunds 

kommun 2014-2016 som nu remissbehandlas i kommunen. Därav följer att 

nämnden anser det vara av stor vikt att kommunens parker bevaras, utvecklas 

och skyddas från exploatering. Så långt delar vi medborgarförslagets 

uppfattning. Byggnadsnämnden kan dock inte ställa sig bakom förslaget att 

byggande inte får ske i parkers omedelbara närhet. I vissa fall kan det vara 

lämpligt att bostäder läggs nära parker. Detta skapar attraktiva boendeområden 

med god tillgång till grönytor för de boende. Ur ett barnperspektiv är det positivt 

att parker bevaras och ur samma perspektiv är det positivt att bygga bostäder i 

parkers närhet.  

 

Helmut Moser (V) instämmer med Ulf Nymark (MP). 

 

Klas Svanberg (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Bernt Bertilsson (C) och Mia Honeth (FP) instämmer med Klas Svanberg (M).  

 

Björn Abelson (S) instämmer också i bifallsyrkandet men yrkar att  

Ulf Nymarks (MP) förslag till yttrande lägges till kontorets yttrande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Klas Svanbergs (M) m fl bifallsyrkande, Björn Abelsons (S) 

bifallsyrkande med tillägg och Ulf Nymarks (MP) m fl yrkande mot varandra 

och finner att byggnadsnämnden beslutat i enlighet med Klas Svanbergs (M)   

m fl bifallsyrkande. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

Votering begärs. 

 

Omröstning sker först om vilket motförslag som senare ska ställas mot 

huvudförslaget - Björn Abelsons (S) bifallsyrkande med tillägg eller Ulf 

Nymarks (MP) m fl yrkande. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S) och Kjell Boije (S) röstar för Björn 

Abelsons (S) förslag. 

Ulf Nymark (MP) och Helmut Moser (V) röstar för Ulf Nymarks (MP) förslag. 

Med tre röster mot två röster och med sex nedlagda röster, beslutar 

byggnadsnämnden att Björn Abelsons (S) bifallsyrkande med tillägg ska utgöra 

motförslag till huvudförslaget i följande omröstning. 

 

Omröstning sker därefter mellan Klas Svanbergs (M) m fl bifallsyrkande som 

huvudförslag, och Björn Abelsons (S) bifallsyrkande med tillägg som 

motförslag. 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP) och Bernt Bertilsson (C)  

röstar på Klas Svanbergs (M) förslag. 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), Ulf Nymark (MP) och 

Helmut Moser (V) röstar på Björn Abelsons (S) förslag. 

Med sex röster mot fem röster har byggnadsnämnden beslutat i enlighet med 

Klas Svanbergs (M) m fl bifallsyrkande. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Reservationer 
Ulf Nymark (MP) reserverar sig.   Bilaga 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 109  
Krav på åtgärd gällande trafiksäkerheten i Stångby 
Stationssamhälle 

Dnr BN 2013/0104   

 

Sammanfattning 
XX har i en skrivelse till byggnadsnämnden tagit upp frågan om trafiksäkerheten 

i Stångby stationssamhälle. XX menar att trafiksäkerheten längs med 

Vallkärravägen är bristfällig och att det därför är angeläget att åtgärder vidtas.  

Stångby genomgår en stor förändring med flera utbyggnadsetapper, vilket 

innebär att nya vägar och kopplingar successivt kommer att byggas ut under 

utbyggnadsperioden. Trafiksäkerheten beaktas i planarbetet och Vallkärravägens 

utformning kommer att studeras i kommande planering 

 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från XX om trafiksäkerheten i Stångby stationssamhälle 2013-03-18 

Fördjupning av översiktsplanen för Stångby, antagen av KF 2002-08-29 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-02  

 

 

Yrkanden 
Ulf Nymark (MP) yrkar bifall för kontorets förslag med följande tillägg: 

I avvaktan på de mera omfattande infrastrukturåtgärder för de oskyddade 

trafikanterna blir genomförda förutsätter byggnadsnämnden att tekniska 

nämnden vidtar de nödvändiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är möjliga 

att genomföra på kort sikt.  

 

Björn Abelson (S), Bernt Bertilsson (C) och Christer Wallin (M) instämmer i  

Ulf Nymarks (MP) yrkande. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Ulf Nymarks (MP) m fl yrkande och finner 

att byggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att som yttrande över XX:s skrivelse hänvisa till stadsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse med följande tillägg: I avvaktan på de mera omfattande 

infrastrukturåtgärder för de oskyddade trafikanterna blir genomförda förutsätter 

byggnadsnämnden att tekniska nämnden vidtar de nödvändiga 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder som är möjliga att genomföra på kort sikt.  

 

 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

XX  

Akten 

Tekniska nämnden 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 110  
Förslag till bildande av biotopskyddsområde av 
betesmarken, Hardebergaängen, inom fastigheten 
Hardeberga 1:1. Remiss från tekniska förvaltningen 

Dnr BN 2013/0111   

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har översänt förslag till bildande av biotopskyddsområde av 

betesmarken Hardebergaängen inom fastighet Hardeberga 1:1, för eventuella 

synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 
Förslag till bildande av biotopskyddsområde Hardebergaängen  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-30  

 

Yrkanden 
Björn Abelson (S) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Björn Abelsons (S) yrkande och finner att 

byggnadsnämnden beslutat om bifall. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Akten 
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Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 

 2013-05-16 
 
 

 

Justerare  Utdragsbestyrkande 

§ 111  
Remiss - Mark- och bostadsförsörjningsprogram MBP 
2014-2016 med utblick mot 2018 

Dnr BN 2013/0103   

 

Sammanfattning 
Förslag till Mark- och bostadsförsörjningsprogram (MBP) 2014-2016 med 

utblick mot 2018, har för yttrande lämnats till bland annat byggnadsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 
Programförslag med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06  

 

 

Yrkanden 
Christer Wallin (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Jan-Eric Andersson (M) instämmer med Christer Wallin (M). 

 

Björn Abelson (S) yrkar bifall för kontorets förslag men med följande 

justeringar: Att del av område 133 Bullerbyn utgår, det vill säga Seniorgårdens 

planerade bebyggelse i Borgarparken och på Svenshögsskolans skolgård, och att 

område 147 Folkparken utgår. 

 

Helmut Moser (V) instämmer med Björn Abelson (S). 

 

Ulf Nymark (MP) yrkar bifall för kontorets förslag men med följande 

justeringar: Följande områden föreslås utgå ur planen: Bostäder: 133 Bullerbyn 

(delar av), 123 Galgevången, 159 Vipemöllan (bebyggelse enbart på redan 

hårdgjorda ytor), 128 Vänortsparken, 149 Norränga 1, 147 Folkparken (delar 

av), 182 Snickaren och 313 Fåglasångsdalen. Verksamhetsområde:  

19 Västratornsvägen.  

Därtill föreslår byggnadsnämnden att tekniska nämnden, gärna i samarbete med 

byggnadsnämnden, ser över utbyggnadsområdena utifrån principen om att 

åkermark och parkmark ska bevaras. 

 

Bernt Bertilsson (C) yrkar bifall för kontorets förslag men med den justeringen 

att verksamhetsområde 19 Västratornsvägen utgår. 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om bifall för kontorets förslag 

och finner att byggnadsnämnden beslutat om bifall. 

 

Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) m fl tilläggsyrkande avseende 

del av område 133 Bullerbyn mot avslag för yrkandet, och finner att 

byggnadsnämnden beslutat om avslag för yrkandet. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar för 

avslag. 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), Ulf Nymark (MP) och 

Helmut Moser (V) röstar för Björn Abelsons (S) tillägg. 

Med sex röster mot fem röster har byggnadsnämnden beslutat om avslag för 

tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter Björn Abelsons (S) m fl tilläggsyrkande avseende 

område 147 Folkparken mot avslag för yrkandet, och finner att 

byggnadsnämnden beslutat om avslag för yrkandet. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP) och Bernt Bertilsson (C) röstar för 

avslag. 

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S), Ulf Nymark (MP) och 

Helmut Moser (V) röstar för Björn Abelsons (S) tillägg. 

Med sex röster mot fem röster har byggnadsnämnden beslutat om avslag för 

tilläggsyrkandet. 

 

Ordföranden ställer därefter Ulf Nymarks (MP) tilläggsyrkande mot avslag för 

yrkandet, och finner att byggnadsnämnden beslutat om avslag för yrkandet. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP), Bernt Bertilsson (C),  

Björn Abelson (S), Akram Heidari (S), Kjell Boije (S) och  

Helmut Moser (V) röstar för avslag. 

Ulf Nymark (MP) röstar för tillägget. 

Med tio röster mot en röst har byggnadsnämnden beslutat om avslag för 

tilläggsyrkandet. 
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Ordföranden ställer slutligen Bernt Bertilssons (C) tilläggsyrkande mot avslag 

för yrkandet, och finner att byggnadsnämnden beslutat om avslag för yrkandet. 

 

Votering begärs. 

 

Omröstningen utfaller enligt följande: 

Christer Wallin (M), Jan-Eric Andersson (M), Klas Svanberg (M),  

Mia Honeth (FP), Hanna Håkansson (FP), Björn Abelson (S),  

Akram Heidari (S), Kjell Boije (S) och Helmut Moser (V)  

röstar för avslag. 

Bernt Bertilsson (C) och Ulf Nymark (MP) röstar för tillägget. 

Med nio röster mot två röster har byggnadsnämnden beslutat om avslag för 

tilläggsyrkandet. 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att lämna i stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse anförda synpunkter som 

yttrande till tekniska nämnden. 

 

Reservationer 
Ulf Nymark (MP) reserverar sig.   Bilaga 

Björn Abelson (S) reserverar sig. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden  

Akten 
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§ 112  
Remiss - Förslag till Åtgärdsprogram för grönstruktur och 
naturvård i Lunds kommun, GNP 2014-2016 

Dnr BN 2013/0102   

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har översänt förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och 

naturvård (GNP) 2014-2016 för eventuella synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 
Åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) 2014-2016 

Tekniska förvaltningens missiv 2013-03-22 

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-04-29  

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att avge yttrande i enlighet med stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Tekniska nämnden 

Akten 
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§ 113  
Remiss - Samråd om åtgärdsprogram mot buller i Lunds 
kommun 

Dnr BN 2012/0298   

 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen har, i samarbete med tekniska förvaltningen och 

stadsbyggnadskontoret, upprättat ett förslag till åtgärdsprogram mot buller från 

vägtrafik och järnvägstrafik i Lunds kommun. I detta yttrande ger 

stadsbyggnadskontoret sina synpunkter. 

 

Beslutsunderlag 
Samrådshandling ”Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014 - 2018”.  

Kommunstyrelsens yttrande 2013-03-06 över Lunds kommuns åtgärdsprogram 

mot buller.  

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-06 

 

 

Yrkanden 
Christer Wallin (M) yrkar bifall för kontorets förslag. 

 

Ulf Nymark (MP) yrkar att byggnadsnämnden ska anta följande yttrande som sitt 

yttrande över Lunds kommuns åtgärdsprogram mot buller:  

Utifrån den gjorda bullerkartläggningen finns goda förutsättningar att formulera 

ett kraftfullt åtgärdsprogram mot de ständigt ökande bullerstörningarna i Lunds 

kommun. Föreliggande förslag till åtgärdsprogram har dock enligt 

byggnadsnämndens mening flera påtagliga brister: 

1. Av 15 föreslagna åtgärder är inte mindre än 11 åtgärder inriktade på 

utredning/kartläggning/vägledning, dvs administrativa åtgärder utan direkt 

påverkan på bullernivåerna. Utredning och kartläggning är givetvis ofta 

nödvändiga, men får inte fördröja aktiva åtgärder mot bullerutsläppen. Ett 

åtgärdsprogram bör enligt byggnadsnämndens mening lägga tonvikten just på 

åtgärder, dvs konkreta åtgärder riktade mot bullerutsläppen. 

2. Tidsgränserna för åtgärderna ligger långt fram i tiden. De flesta åtgärderna 

planeras i programperiods senare skede; i några fall är åtgärderna inte tidsatta 

och i något fall sträcker sig åtgärdsperioden 17 år framåt i tiden. Programmets 

åtgärder torde i flera fall kunna tidigareläggas, inte minst bör detta var möjligt 

beträffande åtgärder under punkt 4 nedan. 

3. Flygbuller behandlas inte i åtgärdsplanen, trots att det är ett stort miljöproblem 

i delar av kommunen. Kommunen råder förvisso inte över flygbuller, men detta 

faktum får självfallet inte hindra kommunen från att aktivt arbeta för att påverka 

den myndighet som ansvarar för flygets bullerproblem. Kommunens åtgärder 

mot flygbuller bör därför inarbetas i programmet. 
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4. Programmet huvudinriktning är att minska bullerstörningarna genom 

skyddsåtgärder. Huvudinriktningen borde i stället vara att minimera 

bullerutsläppen, dvs angripa bullret vid källan. Eftersom vägtrafiken är den 

dominerande källan till buller bör åtgärderna inriktas i första hand på sänkta 

hastigheter – vid behov även kraftigt sänkta hastigheter på kommunens och 

Trafikverkets vägar - förändrad vägbeläggning, och sannolikt även på vissa väg-

/gatuavsnitt behörighetsreglering (t ex förbud mot tung trafik, och olika former 

av behörighetsregleringar). Sammanfattningsvis anser därför byggnadsnämnden 

att åtgärdsprogrammet bör omarbetas i enlighet med den inriktning som ovan 

framförs i punkterna 1-4. 

 

Helmut Moser (V) och Björn Abelson (S) instämmer med Ulf Nymark (MP). 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Christer Wallins (M) bifallsyrkande mot Ulf Nymarks (MP) 

m fl yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutat i enlighet med 

bifallsyrkandet. 

 

Byggnadsnämnden beslutar 
att anta stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse som sitt yttrande över Lunds 

kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018. 

 

 

 

 

Beslut expedieras till: 

Miljöförvaltningen 

Akten 
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§ 114  
Anmälan av delegeringsbeslut till Byggnadsnämnden 
2013-05-16 

Dnr BN 2013/0142   

 

XXXXX 
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§ 115  
Meddelanden till Byggnadsnämnden 2013-05-16 

Dnr BN 2013/0143   

 

Sammanfattning 
Meddelanden redovisas i föredragningslistan utsänd med kallelsen till 

sammanträdet. 


