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Miljönämnden
Sammanträdesdatum

2018-05-17

Tid

18.00

Plats

Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten

Följande ärende ska behandlas:

1. Val av justerare samt tid för justering
2. Yttrande över remiss avseende Överenskommelse till samverkan i
Lund mellan det civila samhället och kommunen
Dnr MN 2018/0056

3. Yttrande över remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur
2019-2030
Dnr MN 2018/0054

4. Yttrande över samrådshandling - Grönprogram för Lunds kommun
Dnr MN 2018/0050

5. Yttrande över remiss avseende handlingsplan till planen Delaktighet
för alla
Dnr MN 2018/0057

6. Yttrande över samråd för planprogram för Söderport i Lunds
kommun
Dnr MN 2018/0046

7. Yttrande över detaljplan för samråd för Dirigenten 1 i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0044

8. Yttrande över detaljplan för Östra Torn 27:13 (Nano) i Lunds
kommun
Dnr MN 2018/0045

9. Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation 2018-03-19 – 201804-25
Dnr MN 2018/0009
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10. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2018/0010

11. Miljödirektören informerar
12. Nämndens ledamöter och ersättare informerar

Petter Forkstam (MP)
Ordförande

Sabina Lindell
Controller
sabina.lindell@lund.se

Miljönämnden

Ledamöter
Petter Forkstam (MP), ordförande
Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Mathias Thurén (S)
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Johan Thümmel (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Olof Peterffy (V)
Ljiljana Lipovac (KD)
Ersättare
Ludvig Stigsson (S)
Margareta Grip Holmes (S)
Ivan Kruzela (S)
Agneta Mattsson (M)
Maj-Britt Dahlquist (M)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Lars Siljebratt (V)
Lisa Mari Sundin (C)
Övriga
Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare

Kallelse

3 (17)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

MN 2018/0068

Miljönämnden

Kallelse

4 (17)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

MN 2018/0068

1. Val av justerare samt tid för justering

Miljönämnden

Kallelse

5 (17)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

MN 2018/0068

2. Yttrande över remiss avseende
Överenskommelse till samverkan i Lund
mellan det civila samhället och kommunen
Dnr MN 2018/0056

Sammanfattning
MR dnr 2018.1188.
En styr- och arbetsgrupp med förtroendevalda, tjänstepersoner och
representanter för idéburen sektor i Lund har arbetat fram ett förslag till
Lunds Överenskommelse avseende samverkan i Lund mellan det civila
samhället och kommunen. Själva Överenskommelsen är ett styrdokument
som beskriver gemensamma principer och åtaganden för samverkan
mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund med mera.
Lunds kommun vill ta tillvara på den kraft och resurs som idéburen
sektor är och uppmuntra idéburen sektors engagemang. Alla föreningar
och organisationer i Lunds kommun som har en demokratisk värdegrund
kan ansluta sig till överenskommelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ut förslaget på
remiss till alla nämnder, råd, föreningar och organisationer i Lunds
kommun.
Miljöförvaltningen gör följande ställningstagande:
•

Miljöförvaltningen anser att det är positivt att kommunen vill ha
nära kontakter med den idéburen sektorn i Lund.

•

Miljönämnden arbetar i nuläget i stort enligt förslaget med vad
gäller tillgänglighet och öppenhet.

•

Med hänvisning till att miljönämnden är en tillsynsmyndighet bär
nämnden inte teckna något avtal.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018, dnr MN
2018/0056.5 och MR 2018.1188.3.
KSau remiss 2018-04-09 ”Överenskommelse till samverkan i Lund
mellan det civila samhället och kommunen” inklusive KSau
tjänsteskrivelse 2018-03-06 samt inbjudningar.
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Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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3. Yttrande över remiss Regional handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030
Dnr MN 2018/0054

Sammanfattning
MR dnr 2018.1181.
Länsstyrelsen Skåne har för yttrande översänt förslag till en Regional
handlingsplan för grön infrastruktur 2019-2030. Handlingsplanen syftar
till att gå från ord till handling när det gäller att för framtiden säkerställa
goda framtidsförutsättningar för ekosystemtjänster och biologisk
mångfald i Skåne. Detta sker i nu föreliggande remiss genom ett antal
konkreta åtgärdsförslag.
Skåne är det artrikaste länet i Sverige, men också det län i landet som har
flest hotade arter. För att kunna bevara Skånes unika rikedom av arter,
livsmiljöer och ekosystemtjänster för framtida generationer har
länsstyrelsen tidigare tagit fram och beslutat en naturvårdsstrategi för
Skåne.
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är det första steget
att utifrån ett landskapsperspektiv gå från ord och visioner till konkreta
förslag på åtgärder för att säkra Skånes biologiska mångfald och
ekosystemtjänster för framtiden.
Huvuddelen av remissförslaget omfattar rätt utmaningar utifrån ett
kommunalt perspektiv. Det är bra att även stads- och tätortsmiljöer lyfts
fram som ett insatsområde eftersom det är kommunernas huvudsakliga
arbetsområde inom den fysiska planeringen.
Förvaltningen oroas över regelförändringar som aviserats från centrala
myndigheter avseende vissa typer av verksamheter som behandlar
och/eller återvinner avfall. En ”friare” hantering av stora volymer
jord- och schaktmassor på varierande platser i landskapet riskerar att få
omfattande konsekvenser med avseende på de naturmiljöaspekter som
den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur vill värna och
stärka. För att motverka negativa konsekvenser i naturmiljön anser
förvaltningen att det är angeläget att länsstyrelsen tar dessa frågor i
beaktande och vid behov initierar ett samrådsförfarande enligt 12 kapitlet
6 § miljöbalken. Länsstyrelsen bör även kommunicera sådana ärenden
med berörd kommun.
Miljönämnden föreslås beslut att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2018, dnr MN
2018/0054.4 och MR 2018.1181.2.
Länsstyrelsens remiss av Regional handlingsplan för grön infrastruktur
2019-2030 den 5 april 2018.
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Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
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Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se
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4. Yttrande över samrådshandling Grönprogram för Lunds kommun
Dnr MN 2018/0050

Sammanfattning
MR dnr 2018.1087.
Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag
till ett nytt grönprogram för Lunds kommun. Tekniska nämnden har
beslutat att skicka ut Grönprogrammet på samråd och ta in synpunkter
från andra kommuner, myndigheter, organisationer och andra berörda.
Det uppdaterade programmet ska utgöra ett sektorsprogram för
kunskapsspridning och utveckling av kommunens gröna värden ur ett
helhetsperspektiv. Det ska också ligga till grund för det operativa arbetet
med grönstruktur och naturvård, vara ett viktigt underlag för kommunens
planering samt i berörda delar koordineras med andra kommunala
direktiv och sektordokument med bäring på miljöfrågor, exempelvis
LundaEko II och balanseringsprincipen.
Programmet innehåller även ett försök att beskriva grönytors kvalitetsaspekter på ett mer strukturerat sätt än tidigare, bland annat genom
kvalitetsmått för parker och grönstruktur med avseende på tillgänglighet
och park-karaktärer. Även utmaningar och fokusområden kopplat till
planens mål lyfts fram på ett tydligare sätt än tidigare. Programmet har
även ett större fokus på tätorternas grönstruktur i förhållande till aktuella
förtätningsambitioner.
Miljöförvaltningen är mycket positiv till förslaget till Grönprogram.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018, dnr MN
2018/0050.5 och MR 2018.1087.3.
Tekniska nämndens remiss av samrådshandling Förslag till Grönprogram
för Lunds kommun med TN beslut den 14 mars 2018, § 59 och TN
tjänsteskrivelse 2018-02-22, dnr TN 2018/0153.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Miljönämnden

Kallelse

10 (17)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-05-17

MN 2018/0068

5. Yttrande över remiss avseende
handlingsplan till planen Delaktighet för alla
Dnr MN 2018/0057

Sammanfattning
MR dnr 2018.1190.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för yttrande översänt remiss
avseende handlingsplan för Delaktighet för alla. Kommunfullmäktige
beslutade den 11 juni 2014 att anta förslag till Delaktighet för alla, plan
för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i
Lunds kommun. Till planen finns en handlingsplan. Kommunala
funktionshinderrådet har tagit initiativ till att utarbeta en ny
handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016.
Remissinstanserna ombeds i sina yttranden pröva åtgärder, ansvar och
tidplan.
Miljöförvaltningen är positiv till att handlingsplanen kopplad till planen
Delaktighet för alla uppdateras och att ansvar förtydligas i syfte tydligare
kunna bedöma åtgärdernas uppfyllelse och kopplingen till planens mål.
Förvaltningen har sina lokaler och sammanträden i Kristallen och
konstaterar att många av de föreslagna åtgärderna som rör miljönämnden
är serviceförvaltningens/servicenämndens ansvar, framför allt vad gäller
fysisk miljö. Flertalet av de övriga åtgärder som är samtliga nämnders
och styrelsers ansvar uppfylls till stor del redan av miljönämnden. De
åtgärder som kvarstår bedöms möjliga att arbeta med inom befintlig
budget och kunna hanteras under 2018. Alla åtgärder som faller under
miljönämndens ansvar kommer därefter kontinuerligt att följas upp och
arbetas vidare med.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-05-04, dnr MN 2018/0057.3 och MR
2018.1190.2.
KS remiss innehållandes KS tjänsteskrivelse 2018-02-19 med tillhörande
förslag till handlingsplan för Delaktighet för alla, dnr MN 2018/0057.1
och MR 2018.1190.1.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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6. Yttrande över samråd för planprogram för
Söderport i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0046

Sammanfattning
MR dnr 2018.0991.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planprogram för Söderport i
Lund. Programmet innefattar kvarteren Margretedal, Karhögstorg, del av
Järnåkra samt delar av Stora Södergatan och Södra vägen. Syftet med
planprogrammet är att ange förutsättningar för förtätning och förädling
av området Söderport. Programmet anger riktlinjer för områdets struktur
och bebyggelsemiljöns utformning. Programmet utgör underlag för den
fortsatta detaljplaneringen av området.
Miljöförvaltningen tar i sitt yttrande upp frågor om bland annat bostäder,
buller, park och markföroreningar.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018, dnr MN
2018/0046.4 och MR 2018.0991.2.
Byggnadsnämndens remiss den 23 mars 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse och planprogram för Söderport i
Lund samt byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 48.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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7. Yttrande över detaljplan för samråd för
Dirigenten 1 i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0044

Sammanfattning
MR dnr 2018.0972.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt plan för samråd för del av
fastigheten Dirigenten 1 med flera i Lunds kommun. Planen bygger
vidare på visionen i Ramprogram för Medicon Village från 2014.
Syftet med ny detaljplan är att förtäta och utveckla området närmast
Scheelevägen och Tunavägen. Planförslaget innehåller nya bostäder,
kontor, hotell, lokaler för centrumverksamhet, vård kopplat till medicinsk
forskning samt parkeringshus. Ett samlat entrétorg möjliggörs i
förlängningen av Forskarparken.
Miljönämnden behandlar i sitt yttrande frågor om buller, luft samt
bostads- och parkmiljöer.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2018, dnr MN
2018/0044.3 och MR 2018.0972.2.
Byggnadsnämndens remiss den 2 mars 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer, trafik-, miljöoch riskutredningar samt byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 §
49.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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8. Yttrande över detaljplan för Östra Torn
27:13 (Nano) i Lunds kommun
Dnr MN 2018/0045

Sammanfattning
MR dnr 2018.0989.
Byggnadsnämnden har för yttrande översänt planförslag gällande Östra
Torn 27:13 beläget i Brunnshög. Syftet med planförslaget är att pröva
möjligheten att bygga två nano-laboratorier, kontorsbyggnader, tankfarm,
parkeringshus, angörande av gator samt att säkerställa del av Vindarnas
park. Kontorsbyggnaderna ska bestå av uppdelade byggnader med
varierande höjder på fyra till tolv våningar vilka ska omgärda nanolaboratorierna på tre sidor. Planförslaget är en av de första etapperna av
forskarparken Science Village. En riskanalys har tagits fram för de
planerade nano-laboratorierna inom planområdet.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor kring genomförd
riskanalys av nano-laboratorierna, etablering av byggnader och redovisad
dagvattenhantering.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2018, dnr MN
2018/0045.4 och MR 2018.0989.2.
Byggnadsnämndens remiss den 23 mars 2018 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning,
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer, riskanalys
samt byggnadsnämndens beslut den 15 mars 2018 § 50.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
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9. Beslut enligt av miljönämnden lämnad
delegation 2018-03-19 – 2018-04-25
Dnr MN 2018/0009

Sammanfattning
MR dnr 2018.0076.
Delegationsbeslut 2018-03-19 – 2018-04-25.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2018-03-19 – 2018-04-25.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-05-02, dnr MN 2018/0009.10 och MR
2018.0076.7.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende perioden
2018-03-19 – 2018-04-25.
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10. Meddelanden till miljönämnden
Dnr MN 2018/0010

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-05-02, dnr MN 2018/0010.10.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.
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11. Miljödirektören informerar
Sammanfattning
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen.
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12. Nämndens ledamöter och ersättare
informerar

