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§ 55

Ändring av föredragningslistan

Sammanfattning
Ordförande Petter Forkstam (MP) föreslår att följande ärende läggs till
föredragningslistan, att hantera efter ärendet Yttrande över remiss
avseende Överenskommelse till samverkan i Lund mellan det civila
samhället och kommunen:
Information om återrapportering till Vattenmyndigheten avseende
åtgärdsprogram för vatten.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

följande ärende behandlas som ärende 2b på föredragningslistan:
Information om återrapportering till Vattenmyndigheten avseende
åtgärdsprogram för vatten.
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§ 56

Val av justerare samt tid för justering

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

som justerare utse Carl von Friesendorff (M) samt att fastställa
datum och tid för justering till den 24 maj 2018 kl. 08.00.
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§ 57

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 bör
nämnden inte teckna något avtal.

Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt
eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2018, dnr MN
2018/0056.7 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande

6 (26)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-17

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare
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7 (26)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2018-05-17

§ 58

Information om återrapportering till
Vattenmyndigheten avseende
åtgärdsprogram för vatten

Sammanfattning
Förvaltningssamordnare Stefan Andersson informerar om kommunens
återrapportering till Vattenmyndigheten gällande åtgärdsprogram för
vatten.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

lägga informationen till handlingarna.
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§ 59

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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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.

Yrkanden
Carl von Friesendorff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg: ”Miljönämnden vill bättre framhålla behovet
av och förutsättningarna för godkänd ekologisk status och godkänd
kemisk status för vattendrag och sjöar.
Önskemålet om fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande
organismer innebär ofta att vattenfördämningar behöver rivas ut. Detta
bör avvägas dels mot dessa vattenspeglars kulturella värden dels mot
dess betydelse för grundvattenbildningen.
Överhuvudtaget har grundvattenfrågan fått en styvmoderlig behandling i
planen. Inte minst bör sambandet mellan ytvatten och grundvatten
belysas. Klimatförändringarna gör frågan än mer aktuell”.
Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S), Petter Forkstam (MP)
och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut samt tillstyrker Carl von Friesendorffs (M) 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 Carl von Friesendorffs (M)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Miljönämnden vill bättre framhålla behovet av och
förutsättningarna för godkänd ekologisk status och godkänd kemisk
status för vattendrag och sjöar.
Önskemålet om fria vandringsvägar för fisk och andra
vattenlevande organismer innebär ofta att vattenfördämningar
behöver rivas ut. Detta bör avvägas dels mot dessa vattenspeglars
kulturella värden dels mot dess betydelse för grundvattenbildningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Överhuvudtaget har grundvattenfrågan fått en styvmoderlig
behandling i planen. Inte minst bör sambandet mellan ytvatten och
grundvatten belysas. Klimatförändringarna gör frågan än mer
aktuell.
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne, e-post skane@lansstyrelsen.se

Justerare
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§ 60

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.

Yrkanden
Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S), Carl von Friesendorff
(M), Petter Forkstam (MP), Olof Peterffy (V) och Ljiljana Lipovac (KD)
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Tekniska nämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 61

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.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 62

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.

Yrkanden
Lars V Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”I kvarteret Margretedal bör bebyggelse norr om
Hardebergaspåret utgå. På så sätt kan områdets kulturhistoriska och
gröna värden bevaras, ett större grönområde skapas samtidigt som
parkstråkets tydlighet för stadskärnans avgränsning betonas. Någon ny
bebyggelse i Stationsparken bör inte heller komma ifråga.
Vid planarbete ska vi alltid se till barnens bästa. Detta gäller inte minst ur
trafiksäkerhetssynpunkt. För barnen och andra oskyddade trafikanter är
det synnerligen olyckligt om gränsen mot trafikleder blir otydliga.
Programmets förslag om att Karhögs torg ska sträcka sig över Södra
vägen avvisas därför”.
Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”Varierade och innovativa byggnadslösningar bör
eftersträvas för att främja en högre exploateringsgrad som sparar
grönytorna i stadsmiljön och värnar odlingsvärd åkermark. För att gynna
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en hållbar och klimatanpassad stadsplanering bör nya hus förses med
gröna väggar och gröna tak samt förses med solceller där det är möjligt.
Utemiljön vid den planerade förskolan ska anläggas med naturliga
material, gummimattor eller konstgräs får inte användas.
Utemiljön inom hela planområdet ska planeras så att ingen framtida
kemisk ogräsbekämpning kommer att behövas”.
Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg: ”Hundrastplatsen vid Södra Esplanaden som idag
ligger inom planprogrammet är Lunds mest populära centrala
hundrastplats. I planprogrammet framgår att området ska vara en
mötesplats även för hundar och dess ägare. Det framgår inte att
nuvarande hundrastplats ska bevaras i området vilket oroar många
hundägare. Om den inte kvarstår på befintlig plats anser miljönämnden
att den måste flyttas till en plats i närheten av Stadsparken”.
Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och
tillstyrker Petter Forkstams (MP) yrkande om tillägg till förvaltningens
förslag till beslut samt det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Ljiljana Lipovac (KD), Olof Peterffy (V) och Peter Hedberg (L) yrkar
bifall till förvaltningens förslag till beslut samt tillstyrker Petter
Forkstams (MP), Ewa Björnbergs (MP) och Lars V Anderssons (C)
respektive yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Olof Peterffy (V) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till
beslut: ”Området planeras för ca 600 lägenheter i ett antal
bostadskomplex. I planen beskrivs faktorer som trafik, buller,
dagvattenhantering, sophantering med mera. Ett område med denna
omfattande exploatering kräver en framsynthet kring hanteringen av
byggnadernas energiförbrukning. Vi uppfattar det därför i hög grad
motiverat att det i planprogrammet bör framgå en avsiktsförklaring kring
den framtida energiförsörjningen av bebyggelsen. Sett ur ett hållbart
stadperspektiv bör framhävas att energiförsörjningen i så stor
utsträckning som möjligt bör vara fossilfri med solenergi så att det på sikt
finns förutsättningar för självförsörjning på energi”.
Miljönämnden ajournerar i fem minuter.
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt tillstyrker Ewa Björnbergs (MP), Petter Forkstams (MP) och Olof
Peterffys (V) respektive yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag
till beslut samt det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande om
tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Petter Forkstam (MP) tillstyrker Ewa Björnbergs (MP) och Olof
Peterffys (V) respektive yrkanden om tillägg till förvaltningens förslag
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till beslut samt det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande om
tillägg till förvaltningens förslag till beslut.
Ljiljana Lipovac (KD) tillstyrker Olof Peterffys (V) yrkande om tillägg
till förvaltningens förslag till beslut.
Lars V Andersson (C) tillstyrker Petter Forkstams (MP) 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 sedan proposition på det första stycket i Lars V
Anderssons (C) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar att avslå yrkandet.
Votering begärs.
Miljönämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande.
Nej-röst för bifall till det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Petter Forkstam (MP), Eleni Rezaii Liakou (S), Mathias Thurén (S),
Vlasta Sabljak (S), Ewa Björnberg (MP), Carl von Friesendorff (M) och
Johan Thümmel (M) röstar ja.
Lars V Andersson (C), Olof Peterffy (V), Peter Hedberg (L) och Ljiljana
Lipovac (KD) röstar nej.
Med sju ja-röster mot fyra nej-röster beslutar miljönämnden att avslå det
första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande.
Ordförande ställer därnäst proposition på det andra stycket i Lars V
Anderssons (C) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på Ewa Björnbergs (MP) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer därpå proposition på Petter Forkstam (MP) yrkande
om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordförande ställer avslutningsvis proposition på Olof Peterffys (V)
yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att
miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerare
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Vid planarbete ska vi alltid se till barnens bästa. Detta gäller inte
minst ur trafiksäkerhetssynpunkt. För barnen och andra oskyddade
trafikanter är det synnerligen olyckligt om gränsen mot trafikleder
blir otydliga. Programmets förslag om att Karhögs torg ska sträcka
sig över Södra vägen avvisas därför.
Varierade och innovativa byggnadslösningar bör eftersträvas för att
främja en högre exploateringsgrad som sparar grönytorna i
stadsmiljön och värnar odlingsvärd åkermark. För att gynna en
hållbar och klimatanpassad stadsplanering bör nya hus förses med
gröna väggar och gröna tak samt förses med solceller där det är
möjligt.
Utemiljön vid den planerade förskolan ska anläggas med naturliga
material, gummimattor eller konstgräs får inte användas.
Utemiljön inom hela planområdet ska planeras så att ingen framtida
kemisk ogräsbekämpning kommer att behövas.
Hundrastplatsen vid Södra Esplanaden som idag ligger inom
planprogrammet är Lunds mest populära centrala hundrastplats. I
planprogrammet framgår att området ska vara en mötesplats även
för hundar och dess ägare. Det framgår inte att nuvarande
hundrastplats ska bevaras i området vilket oroar många hundägare.
Om den inte kvarstår på befintlig plats anser miljönämnden att den
måste flyttas till en plats i närheten av Stadsparken.
Området planeras för ca 600 lägenheter i ett antal bostadskomplex.
I planen beskrivs faktorer som trafik, buller, dagvattenhantering,
sophantering med mera. Ett område med denna omfattande
exploatering kräver en framsynthet kring hanteringen av
byggnadernas energiförbrukning. Vi uppfattar det därför i hög grad
motiverat att det i planprogrammet bör framgå en avsiktsförklaring
kring den framtida energiförsörjningen av bebyggelsen. Sett ur ett
hållbart stadperspektiv bör framhävas att energiförsörjningen i så
stor utsträckning som möjligt bör vara fossilfri med solenergi så att
det på sikt finns förutsättningar för självförsörjning på energi.

Reservationer
Lars V Andersson (C) och Ljiljana Lipovac (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för det första stycket i Lars V Anderssons (C)
yrkande.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden
Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63

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.

Yrkanden
Vlasta Sabljak (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med
följande tillägg: ”Då riktvärden för trafikbuller för vårdändamål
överskrids i planförslaget bör användningen Vård endast medges i den
del av planområdet där riktvärden kan innehållas alternativt bör
skyddsåtgärder införas i planen. Användningen Vård föreslås preciseras i
planbestämmelser med avseende på vilken typ av vård som avses”.
Lars V Andersson (C), Carl von Friesendorff (M), Eleni Rezaii Liakou
(S), Peter Hedberg (L), Ljiljana Lipovac (KD), Petter Forkstam (MP) och
Olof Peterffy (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
tillstyrker Vlasta Sabljaks (S) yrkande om tillägg till förvaltningens
förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Då riktvärden för trafikbuller för vårdändamål överskrids i
planförslaget bör användningen Vård endast medges i den del av
planområdet där riktvärden kan innehållas alternativt bör
skyddsåtgärder införas i planen. Användningen Vård föreslås
preciseras i planbestämmelser med avseende på vilken typ av vård
som avses.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 64

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.

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP), Lars V Andersson (C), Eleni Rezaii Liakou (S),
Peter Hedberg (L) och Ljiljana Lipovac (KD) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare
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§ 65

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.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende perioden
2018-03-19 – 2018-04-25.
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§ 66

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.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Miljödirektören informerar

Sammanfattning
Miljödirektören informerar om aktuellt på förvaltningen:

Justerare



Tillsynsarbetet inför Lundakarnevalen, som går av stapeln den
18-20 maj 2018. Miljöförvaltningen kommer att vara på plats
samtliga dagar, livsmedelsinspektörer på plats på fredagen och
hälsoskyddsinspektörer kommer att göra tillsyn vid flera tillfällen
samt även tillsammans med tillståndsenheten.



Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 (SKL) – undersökningen
Insikt med Nöjd-Kund-Index per myndighetsområde i
kommunerna. Miljöförvaltningens livsmedelskontroll hamnade på
delad andraplats i landet med NKI-värdet 85 av 100, vilket är
väldigt positivt.
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§ 68

Nämndens ledamöter och ersättare
informerar

Sammanfattning
Ordförande Petter Forkstam (MP), Ljiljana Lipovac (KD), Ivan Kruzela
(S) och Lars V Andersson (C) informerar om FAH:s vårkonferens i
Stockholm den 3-4 maj 2018. Förbundet har nu bytt namn till Sveriges
miljökommuner.
Lars V Andersson (C) informerar om Sveriges Kommuners och
Landstings (SKL) presidiedagar den 16 -17 april 2018 i Stockholm samt
Skånes Luftvårdsförbunds årsmöte den 19 april 2018 på Åkersberg i
Höör.
Eleni Rezaii Liakou (S) informerar om Naturvårdsverkets miljömålsdagar den 14-15 maj i Uppsala där hon medverkade i en panel om giftfri
miljö.

Justerare
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