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Malmö stad
Miljönämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-10-26 kl 08:30-14:50

Plats

Samlingssalen, Miljöförvaltningen, Bergsgatan 17

Utses att justera

Helena Grahn

Justeringen

2021-10-29

Protokollet omfattar

§§169-188

Underskrifter

Sekreterare
Carina Jansson (carina.jansson2@malmo.se
Ordförande

Justerande

Simon Chrisander

Helena Grahn

Beslutande ledamöter
Simon Chrisander (L) (Ordförande)
Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande) §§177-188
Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande) §§169-179, §§181-188
Johanna Axerup (S)
Sten Dahlvid (S)
Tobias Petersson (V)
Lars Myllenberg (M)
Jan Olof Håkan Andersson (SD)
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§169-176 ersätter Arwin Sohrabi (S) (Vice ordförande)
Bill Jönsson (M) §180 ersätter Helena Grahn (M) (Andre vice ordförande) pga jäv
Jenny Bengtsson (SD) §§169-179, §§181-188 ersätter Håkan Ask (SD)
Oscar Andersson (SD) §180 ersätter Jenny Bengtsson (SD) pga jäv
Ej tjänstgörande ersättare
Wilfredo Salinas Yancunta (S) §§177-188
Leakim Eventhén (L)
Bill Jönsson (M) §§169-179, §§181-188
Max Gnipping (C)
Oscar Andersson (SD) §§169-179, §§181-188
Övriga närvarande
Rebecka Persson (Miljödirektör)
Håkan Nilsson (Ekonomichef)
Sofie Holmkvist (Avdelningschef)
Ola Gustafsson (Avdelningschef)
Cornelia Englén (Kanslichef)
Aleksandra Nattlund Palmén (Stadsjurist)
Carina Jansson (Nämndsekreterare)
Eva Klamméus (SACO)
Pegah Paykar (Vision)
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§176
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Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet
Fråga om närvarorätt för personalföreträdare
Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner
Anmälan av inkomna skrivelser - oktober 2021
Anmälan av upprättade och utgående skrivelser - oktober 2021
Redovisning av delegerade beslut - oktober 2021, MN 2021-18
Miljödirektören informerar - oktober
Remissyttrande över motion om att ta fram en koldioxidbudget, MN 20216422
Remissyttrande över motion om ambulerande glassförsäljning på Malmös
stränder, MN-2021-6534
Remissyttrande över motion om bilfria zoner runt Malmös förskolor och
skolor, MN-2021-6773
Remissyttrande över motion om bilfria zoner runt stadens skolor och
förskolor, MN 2021-8374
Yttrande över samrådshandlingar för Hållbar avloppsrening i ett växande
Skåne, MN-2021-6826
Remiss från Länsstyrelsen om samråd om riskhanteringsplan för Malmö
enligt översvämningsdirektivet, MN-2021-8352
Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd om riskhanteringsplan för
Falsterbo enligt översvämningsdirektivet, MN-2021-8394
Detaljplan för del av Rosengård 131:25 i Jägersro i Malmö, Dp 5671, MN
2019-9710
Remiss från Miljödepartementet angående betänkandet - En rättssäker
vindkraftsprövning (SOU 2021:53), MN-2021-8699
Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Revidering av Naturvårdsplan för
Skåne, MN-2021-8710
Remissyttrande över Naturvårdsverkets nationella strategi för tillsyn enligt
miljöbalken 2022-2024, MN-2021-8824
Remissyttrande över miljödepartementets promemoria Ändringar i stödet
till sanering av förorenade områden, MN 2021-9067
Klimatneutrala Malmö 2030, MN-2021-10033
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§

169

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av
protokollet

Beslut
1. Miljönämnden utser Helena Grahn att jämte ordföranden justera dagens protokoll
den 29 oktober 2021. Skriftliga reservationer och särskilda yttranden ska lämnas in
senast kl 12.00 den 28 oktober 2021.
Protokollsanteckning
Tobias Petersson (V) har synpunkter på att justeringsdatumet för protokollet är alltför
snabbt inpå mötet.
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§

170

Fråga om närvarorätt för personalföreträdare

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för personalföreträdare.
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§

171

Fråga om närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner

Beslut
1. Miljönämnden godkänner närvarorätt för övriga närvarande tjänstepersoner.
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§

172

Anmälan av inkomna skrivelser - oktober 2021

MNN-2021-148
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisning av inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

KF 210930 § 266 Tidplan för budget och uppföljning 2022

KF 210930 § 267 Hållbarhetsrapport 2020

KF 210930 § 268 Beslut deltagande på distans på politiska sammanträden

KF 210930 § 277 Motion (M) om Malmö stads lokalkostnader

KF 210930 § 279 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C)

KF 210930 § 281 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C)

KF 210930 § 282 Motion (C) jämställdhetssäkra alla beslut

KS 210908 § 295 Remiss från Finansdepartementet

KSAU 210927 § 527 Remiss från Naturvårdsverket - Danmarks havsplan

KSAU 210913 § 515 Remiss från Miljödepartementet - Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning

KSAU 210913 § 516 Remiss från Miljödepartementet (LULUCF)

8

§

173

MNN-2021-149

Anmälan av upprättade och utgående skrivelser oktober 2021

Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisning av upprättade och utgående skrivelser till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Samverkansprotokoll 210624

Samverkansprotokoll 210922 med bilagor
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§

174

MNN-2021-146

Redovisning av delegerade beslut - oktober 2021, MN
2021-18

Sammanfattning
Miljönämnden har i delegationsordning överlåtit beslutanderätten till ordförande, presidiet,
vice ordförande och tjänstepersoner samt beslutat att beslut som fattas med delegation ska
redovisas för nämnden. Redovisningen innebär inte att miljönämnden omprövar eller
fastställer besluten.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner redovisningen av delegerade beslut.
Beslutsunderlag

Delegationslista administrativa ärenden

Delegationslista detaljplan o bygglov

Delegationslista projektansökan

Delegationslista yttrande

Delegationslista övriga
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§

175

Miljödirektören informerar - oktober

MNN-2021-147
Sammanfattning
Rebecka Persson, miljödirektör, tillsammans med Ola Gustavsson, avdelningschef
informerar miljönämnden om:




Ett stort tack till ordföranden för ett trevligt och bra planerat studiebesök under
förmiddagen.
Information om flera tidningsartiklar och en stor mängd inkomna klagomål till
förvaltningen gällande obehagliga dofter av olja och brända däck. Luktproblemet
verkar nu vara löst och kommit från Peab Asfalt i Norra hamnen.
Information om förvaltningens inspektioner med olovliga boenden inom ramen för
"Tryggare Malmö".

Beslut


Miljönämnden har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.
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§

176

MNN-2021-142

Remissyttrande över motion om att ta fram en
koldioxidbudget, MN 2021-6422

Sammanfattning
Miljönämnden har att yttra sig över en motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson
(V) att Malmö stad tar fram en koldioxidbudget. Malmö stad har redan idag högt ställda
klimatmål vilket framgår av såväl kommunfullmäktiges budgetmål som nyligen antagna
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030. Målen i miljöprogrammet utgår från vad
forskningen menar krävs för att nå de utsläppsminskningar som flertalet av världens länder
har kommit överens om i det så kallade Parisavtalet. Metoden som forskningen förespråkar
är att utsläppen halveras varje årtionde fram till år 2050 (Global Carbon Law). Inom
Klimatomställning Malmö fortsätter arbetet med att bland annat förfina analysmetoderna,
systematiskt följa upp utsläppsminskningarna samt utvärdera genomförda åtgärder. I detta
arbete ingår redan att utreda på vilket sätt en klimat- eller koldioxidbudget för Malmö kan
komplettera nuvarande metod för uppföljning, prognostisering och utvärdering av
klimatomställningsarbetet.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson meddelar att han avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 176
a.
Yrkanden
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra; Tobias Peterssons
(V) bifallsyrkande och förvaltningens liggande förslag och finner att miljönämnden har
beslutat enlig förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Motion av Gunilla Ryd (V) och Anders Andersson (V) om att ta
fram en koldioxidbudget
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Vänsterpartiet

Reservation
Reservation Miljönämnden 2021-10-26. Motion om att ta fram koldioxidbudget, Ärende MN
2021-6422
Koldioxidbudgetar anses var det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket
utsläppen måste minska för att världen ska kunna uppnå Parisavtalets mål och ett effektivt
sätt att åskådliggöra dem. Vi anser inte att det är en begränsning att endast “budgetera” koldioxidutsläppen, då den är den växthusgas som är mest bestående i vår atmosfär.
Å andra sidan har Malmö, enligt Klimatsekretariatet upprättat en koldioxidbudget 2021. Har vi
eller har vi då inte en CO2 budget? Om vi har en sådan budget varför måste detta utredas
mer? Eller är det kommunikationen som brister?
Och en stor fördel med CO2 är ju att den är så lätt kommunicera, ger ett tydligt budskap och
möjliggör en kontinuerlig utvärdering och målstyrning av kommunens väg mot Parisavtalets
mål. Med hjälp av en sådan budget kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att hålla sig under en temperaturökning på 1,5-2 grader. Enligt forskningen är budget perspektivet ett bättre mått än årliga utsläppsnivåer.
Vi i Vänsterpartiet reserverar oss därför mot MNs förslag att avslå motionen.

Malmö 26 oktober 2021
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av Gunilla Ryd (V)
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§

177

MNN-2021-143

Remissyttrande över motion om ambulerande
glassförsäljning på Malmös stränder, MN-2021-6534

Sammanfattning
I en motion av Charlotte Bossen (C) föreslås kommunfullmäktige besluta att öppna upp för
ambulerande glassförsäljning på stadens badplatser. Miljönämnden utövar redan i dag tillsyn
över verksamheter som bedriver livsmedelsförsäljning. Tillstånd av ambulerande
glassförsäljning hanteras av tekniska nämnden. Om sådant tillstånd erhålls kommer
miljönämnden att utöva tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.
Miljönämnden vill även i sammanhanget informera om att livsmedelsföretag ska registrera
sina anläggningar hos miljöförvaltningen.
Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med
hänvisning till miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Motion av Charlotte Bossen (C) om ambulerande glassförsäljning på
Malmös stränder
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§

178

MNN-2021-144

Remissyttrande över motion om bilfria zoner runt
Malmös förskolor och skolor, MN-2021-6773

Sammanfattning
I en motion föreslås att berörda nämnder ska få i uppdrag att utreda en modell för bilfria
zoner, att utreda kring vilka förskolor och skolor sådana bilfria zoner kan införas samt att
det ska bli norm vid byggnation av förskolor och skolor. Miljönämnden har fått tillfälle att
yttra sig över den.
Miljönämnden är generellt positiv till insatser som gynnar miljön i Malmö samt ökar barn
och ungas fysiska aktivitet. Frågan är dock komplex och förslagen måste ställas i relation till
andra överväganden och åtgärder för att minska miljöpåverkan och förbättra hälsan.
Miljönämnden välkomnar en utredning som undersöker hur miljön kring skolor och
förskolor generellt kan förbättras. Miljönämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) meddelar att han avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga §
178 a.
Håkan Andersson (SD) och Jenny Bengtsson (SD) med instämmande av Oscar Andersson
(SD), inkommer med muntlig reservation mot beslutet.
Yrkanden
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till motionen.
Håkan Andersson (SD) och Jenny Bengtsson (SD) med instämmande av Oscar Andersson
(SD) yrkar avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande Simon Chrisander (L) finner att det finns tre förslag; förvaltningens förslag och
två motförslag: Tobias Petersson (V) bifallsyrkande och Håkan Anderssons (SD)
avslagsyrkande.
Ordförande Simon Chrisander (L) ställer förslagen mot varandra och finner att
miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Motion (MP) om bilfria zoner runt Malmös förskolor och skolor
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Vänsterpartiet

Reservation
Reservation Miljönämnden 2021-10-26 Ärende MN 2021-6773
Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot förvaltningens förslag då vi finner att vår motion ska bifallas. Detta, trots en viss problematik med varutransporter till skolor och förskolor, eftersom
den är i linje med stadens rådande miljöprogram.
Vi i Vänsterpartiet anser att staden måste att agera nu och klimatet kan inte vänta.
Samhället och politiken måste agera för att visa hur vi bryter våra fossilberoende mönster.
Genom bilfria zoner vid skolor och förskolor kan vi bidra till bättre luft, till mindre buller och
skapa en beteendeföröndring mot ett hälsosammare liv. Bilfria zoner vid våra barns lek- och
arbetsplatser är ett första steg mot framtidens fossilfria stad.

Malmö 26 oktober 2021
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av Gunilla Ryd (V)
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§

179

MNN-2021-145

Remissyttrande över motion om bilfria zoner runt
stadens skolor och förskolor, MN 2021-8374

Sammanfattning
I en motion av Anders Andersson (V) och Lisa Stolpe (V) föreslås att kommunfullmäktige
ska besluta att införa bilfria zoner runt stadens skolor och förskolor.
Miljönämnden är generellt positiv till insatser som gynnar miljön i Malmö samt ökar barn
och ungas fysiska aktivitet. Frågan är dock komplex och förslagen måste ställas i relation till
andra överväganden och åtgärder för att minska miljöpåverkan och förbättra hälsan.
Miljönämnden välkomnar en utredning som undersöker hur miljön kring skolor och
förskolor generellt kan förbättras. Miljönämnden föreslår att motionen ska avslås.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) meddelar att han avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga §
179 a.
Yrkanden
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra; Tobias Peterssons
(V) bifallsyrkande och förvaltningens liggande förslag.
Ordförande Simon Chrisander (L) finner att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag
till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Motion (V) om bilfria zoner i runt stadens skolor och förskolor
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Vänsterpartiet

Reservation
Reservation Miljönämnden 2021-10-26 Ärende MN 2021-8374
Vi i Vänsterpartiet reserverar oss mot förvaltningens förslag då vi finner att motionens andemening är av sådan karaktär att den måste godkännas då den är i linje med det rådande miljöprogrammet. Även om det kan uppstå viss problematik med varutransporter till skolor och
förskolor utgör de barriärer som vi anser irrelevanta i det stora hela.
Vi i Vänsterpartiet hävdar att det är ett måste att agera nu, klimatet kan inte vänta. Genom
åtgärder som bilfria zoner vid skolor och förskolor förbättras inte bara luften utan även buller
problematiken reduceras. Sådana zoner kommer även att fungera beteendeförändrande vilket är avgörande för framtiden och ger effekt ur ett mycket större perspektiv än bara i frågan
om den bilfria zonen vid respektive skola.
Samhället och politiken måste agera och peka ut hur vi bryter våra fossilberoende mönster.
Bilfria zoner vid våra barns lek- och arbetsplatser är ett av många nödvändiga steg mot den
fossilfria staden.
Malmö 26 oktober 2021
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av Gunilla Ryd (V)
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§

180

MNN-2021-150

Yttrande över samrådshandlingar för Hållbar
avloppsrening i ett växande Skåne, MN-2021-6826

Sammanfattning
VA Syd har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för om- och utbyggnad
samt utökad verksamhet vid befintligt avloppsreningsverk i Malmö, Sjölunda
avloppsreningsverk samt nya avloppstunnlar mellan Lund och Malmö samt i centrala
Malmö. VA Syd har inbjudit till avgränsningssamråd med möjlighet att inkomma med
synpunkter på samrådsunderlaget. Miljönämnden anser att samrådsunderlaget är väl
genomarbetat och kan ligga till grund för kommande tillståndsansökan med beaktande av
vissa synpunkter inför ansökans innehåll och miljökonsekvensbeskrivning.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på VA Syds remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Tobias Petersson (V) meddelar att han avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga
180 a.
Jäv
Helena Grahn (M) och Jenny Bengtsson (SD) anmäler jäv.
Beslutet skickas till
VA Syd
Beslutsunderlag

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Nr 1-Hållbar avloppsrenings i ett växande Skåne samrådsunderlag enligt
miljöbalken

Nr 2-Hållbar avloppsrenings i ett växande Skåne samrådsunderlag
komplettering

Nr 3-Samrådsunderlag Hållbar avloppsrening 1.0

Nr 4-Bilaga 1 Samrådsunderlag Nya Sjölunda

Nr 5-Bilaga 2 Samrådsunderlag Malmö avloppstunnel

Nr 6-Bilaga 3 Samrådsunderlag Överföring Lund - Malmö

Nr 7-Bilaga 4 Direkt berörda fastigheter
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Särskilt yttrande Miljönämnden 2021-10-26, Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne,
Ärende MN 2021-6826
Vi i Vänsterpartiet anser att förvaltningens svar är mycket bra, och att det lyfter en rad relevanta aspekter som vi anser avgörande för projektet. Vi i Vänsterpartiet vill dock framföra två
aspekter som vi ser som bristfälliga:
1) vi finner att informationen till nämnden har varit undermålig då det rör sig om ett stort och
omfattande ärende, som kommer påverka Malmö och dess medborgare, även i Lund och övriga angränsande kommuner, i generationer framåt.
För ett projekt av en sådan dignitet, om än bara ett samrådsunderlag, anser vi att informationen är bristfällig och saknar en ordentlig genomgång. Utifrån dessa premisser vill vi i Vänsterpartiet understryka att vi finner det nära på omöjligt att bedöma vad som eventuellt saknas
i underlaget.
2) Men vi finner trots detta att brister vad gäller hur en planerad ny infrastruktur förhåller sig
till ett föränderligt klimat. Hur påverkar höjda havsnivåer översvämningstunneln (Malmös avloppstunnel)?
Vid dagens datum går vi mot en temperaturhöjning på 3 grader. Hur förhåller sig den planerade tunneln till detta? Problematiken i stort kring framtidsscenarier i relation till klimatförändringarna är ett område där vi ser ett behov av en djupare analys och en bredare översikt.

Malmö 26 oktober 2021
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av Gunilla Ryd (V)
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§

181

MNN-2021-151

Remiss från Länsstyrelsen om samråd om
riskhanteringsplan för Malmö enligt
översvämningsdirektivet, MN-2021-8352

Sammanfattning
Länsstyrelsens riskhanteringsplan utgår ifrån Översvämningsdirektivet som har till syfte att
minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljö, kulturarv och
ekonomisk verksamhet. Miljönämnden anser att planen bör ta sin utgångspunkt utifrån en
gemensam målbild av ett klimatanpassat Malmöområde. De föreslagna åtgärderna och
målen i riskhanteringsplanen bör därför revideras och i större utsträckning anpassas till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) övergripande mål som ska vara
vägledande när riskhanteringsplaner tas fram. Riskhanteringsplanen bör vidare tydliggöra
vilka aktörer som har juridiska skyldigheter att agera samt vilka skyldigheter som behöver
tillkomma för att målbilden ska kunna nås.
Miljönämnden vill understryka vikten av att staten, utifrån att det är en nationell
angelägenhet, finansierar samt utreder behov av framtida kustskydd. Staten behöver på ett
tydligare sätt visa hur den tar sin stödjande och rådgivande roll på allvar i den komplexa
stadsutveckling som Sveriges kuststäder befinner sig i.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Riskhanteringsplan för Malmöområdet

Bilaga 2 – Miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för
Malmöområdet, med Burlöv och Lomma
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§

182

MNN-2021-152

Remiss från Länsstyrelsen Skåne - Samråd om
riskhanteringsplan för Falsterbo enligt
översvämningsdirektivet, MN-2021-8394

Sammanfattning
Länsstyrelsens riskhanteringsplanen utgår ifrån Översvämningsdirektivet som har till syfte
att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljö, kulturarv
och ekonomisk verksamhet. Miljönämnden anser att planen bör ta sin utgångspunkt från en
gemensam målbild av ett klimatanpassat Falsterboområde. De föreslagna åtgärderna och
målen i riskhanteringsplanen bör därför revideras och i större utsträckning anpassas till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) övergripande mål som ska vara
vägledande när riskhanteringsplaner tas fram. Riskhanteringsplanen bör vidare tydliggöra
vilka aktörer som har juridiska skyldigheter att agera samt vilka skyldigheter som behöver
tillkomma för att målbilden ska kunna nås. Miljönämnden vill understryka vikten av att
staten, utifrån att det är en nationell angelägenhet, finansierar samt utreder behov av
framtida kustskydd. Staten behöver på ett tydligare sätt visa hur den tar sin stödjande och
rådgivande roll på allvar i den komplexa stadsutveckling som Sveriges kuststäder befinner
sig i.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Riskhanteringsplan för Falsterboområdet 2022-2027

Bilaga 2 - Miljökonsekvensbeskrivning av riskhanteringsplan för
Falsterbonäset
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§

183

MNN-2021-153

Detaljplan för del av Rosengård 131:25 i Jägersro i
Malmö, Dp 5671, MN 2019-9710

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra bostäder med bostadsgård och
parkering på en avskild plats för personer med särskilt behov av stöd i vardagen enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Planförslaget avviker från översiktsplanen
avseende markanvändning, vilken stadsbyggnadsnämnden bedömer är motiverad.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på stadsbyggnadsnämndens remiss i enlighet med
förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 - Dp 5671 Planbeskrivning

Bilaga 2 - Dp 5671 Plankarta

Bilaga 3 - Dp 5671 Lokaliseringskarta
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§

184

MNN-2021-154

Remiss från Miljödepartementet angående betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53), MN2021-8699

Sammanfattning
Miljönämnden har från kommunstyrelsen fått möjlighet att lämna synpunkter på
betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. Kommunerna måste idag aktivt tillstyrka för
att ett tillstånd ska kunna ges till en vindkraftsanläggning, kommunerna har alltså veto över
dessa ansökningar. Utredningsförslaget innebär att vetot ersätts med ett lokaliseringsbesked
som ska meddelas av kommunen inom sex månader efter begäran. Miljönämnden är positiv
till ambitionen att skapa ökad demokratisk insyn och rättssäkerhet vid vindkraftsprövningar.
Men förutsättningarna för detta är inte tillräckligt utredda och därför avstyrker
miljönämnden utredningens förslag i dessa delar. Miljönämnden anser vidare att förslaget
kommer resultera i att betydligt högre krav ställs på kommunens översiktliga planering som
innebär ett utökat behov av djupgående konsekvensanalyser redan i samband med
framtagning eller revidering av översiktsplanen. Förslaget kan också leda till att områden
utpekade för vindkraft kan komma att bli färre. Miljönämnden vill också understryka att det
kommunala planmonopolet och vetot när det gäller vindkraftsetableringar är ett centralt
verktyg i utbyggnaden av ett hållbart samhälle. Miljönämnden avstyrker därför förslaget i
dessa delar.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och
Max Gnipping (C) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 184 a.
Tobias Petersson (V) meddelar att han avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga §
184 b.
Yrkanden
Tobias Petersson (V) yrkar bifall till remissen.
Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) finner att det finns två förslag och ställer dessa mot
varandra och finner att miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26



Bilaga 1 - En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021-53
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-10-26
Ärende 16: Remiss från Miljödepartementet angående betänkandet – En
rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53), MN-2021-8699
I samband med att tillståndspliktig vindkraft inte längre skulle prövas enligt plan- och
bygglagen infördes ett krav på kommunal tillstyrkan i miljöbalken, vilket innebär att
kommunerna har ett kommunalt veto som ger kommunerna möjlighet att tacka nej till
vindkraftsetableringar.
Utredningsförslaget innebär att man ersätter det kommunala vetot med ett lokaliseringsbesked
som ska meddelas av kommunen sex månader efter begäran. En effekt av förslaget är att
betydligt högre krav kommer att ställas på kommunens översiktliga planering.
Moderaterna och Centerpartiet är positiva till ambitionen att skapa en ökad rättssäkerhet vid
vindkraftsprövningar, men ställer sig inte bakom ett försvagande av det kommunala vetot.
Genom att försvaga det kommunala vetot kan effekten av förslaget leda till att antalet utpekade
områden för vindkraft kan minska.
Moderaterna och Centerpartiet menar att det kommunala planmonopolet och vetot är centrala
verktyg i utbyggnaden av ett hållbart samhälle och inkommer därför med ett särskilt yttrande.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Vänsterpartiet

Reservation
Reservation Miljönämnden 2021-10-26, Remiss Miljödepartementet - En rättssäker vindkraftprövning Ärende MN 2021-8699
Det råder ingen tvekan om att vindkraften måste byggas ut om vi ska uppnå de utsläppsnivåer som Parisavtalet innebär.
Enligt utredningen sjönk förutsägbarheten genom införandet av det kommunala vetot och det
har troligen haft en negativ inverkan på vindkraftsutvecklingen i landet. Det kan även ifrågasättas om den är förenlig med europeisk och internationell rätt.
En ekonomisk kompensation bör utgå till de kommuner/samhällen som påverkas av etableringen. Slutsatsen är att förslaget kommer att höja effektiviteten i prövningen, stärka rättssäkerheten, öka förutsägbarheten samtidigt som kommunernas arbetsbörda kommer att minska. Vi anser att dessa slutsatser talar för en positivare utveckling av vindkraft prövningen och
utveckling.
Vänsterpartiet reserverar sig därför mot förvaltningens förslag angående betänkandet om
vindkraftprövningen.

Malmö 26 oktober 2021
Tobias Petersson (V)
Med instämmande av Gunilla Ryd (V)
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§

185

MNN-2021-155

Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Revidering av
Naturvårdsplan för Skåne, MN-2021-8710

Sammanfattning
Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över Länsstyrelsen i Skånes revidering av
Naturvårdsplan för Skåne. Miljönämnden är positiv till att Länsstyrelsen Skåne initierat en
revidering och uppdatering av det regionala planeringsunderlaget för naturvärden.
Miljönämnden har ett antal synpunkter på naturvårdsplanen som bör beaktas i kommunens
samlade yttrande. Sammanfattningsvis bör det förtydligas, vilken typ av planeringsunderlag
naturvårdsplanen är samt på vilket sätt länsstyrelsen kommer att använda sig av
naturvårdsplanen. Miljönämnden anser att naturvårdsplanen inte får förhindra åtgärder som
tillgodoser andra viktiga samhällsintressen. Miljönämnden önskar även förtydliganden
gällande hur avvägning mellan naturvårdsplanen och behovet av att skydda sig mot
klimatförändringar ska hanteras. En helhetssyn kring klimatförändringar och bevarandet av
biologisk mångfald vore önskvärd. Miljönämnden vill även understryka vikten av att staten
utreder behovet av framtida kustskydd och, då det är en nationell angelägenhet, att staten
också bär kostnaderna för detta.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg med instämmande av Bill Jönsson (M) och Max
Gnipping (C) meddelar att de avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 185, a.
Håkan Andersson (SD) och Jenny Bengtsson (SD) med instämmande av Oscar Andersson
(SD) meddelar att de avser inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 185, b.
Yrkanden
Håkan Andersson (SD) och Jenny Bengtsson (SD) med instämmande av Oscar Andersson
(SD) yrkar att miljönämnden stryker en mening i stycke två i remissvaret:
"Sådana exempel är möjligheten att anlägga en framtida Öresundsmetro eller havsbaserad
vindkraft, vilket också är gynnsamma åtgärder utifrån ett klimatperspektiv."
Och ersätta med:
"Ett sådant exempel är möjligheten att anlägga en framtida Öresundsmetro."
Beslutsgång
Ordföranden Simon Chrisander (L) ställer de två förslagen mot varandra och finner at
miljönämnden bifaller förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26





Bilaga 1 - Missiv Remiss Länsstyrelsen Skåne Naturvårdsplan för Skåne
Bilaga 2 - Bilaga till remiss för ny Naturvårdsplan för Skåne 2021
Bilaga 3 - Beskrivning av Malmös värdefulla områden
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-10-26
Ärende 17: Remiss från Länsstyrelsen
Naturvårdsplan för Skåne, MN-2021-8710

Skåne

–

Revidering

av

Syftet med Naturvårdsplan för Skåne är att ge ett bra planeringsunderlag för mark- och
vattenanvändning inom fysisk planering.
Moderaterna och Centerpartiet anser att Naturvårdsplan för Skåne är viktig för
kommunöverskridande samarbeten i naturvårdsfrågor. Det krävs dock ett förtydligande kring
hur naturvårdsplanen som underlag förhåller sig till kommunala planeringsunderlag. Om
Länsstyrelsen avser att använda planen vid granskning av kommunala detaljplaner och
översiktsplaner bör det framgå i ett remisskede.
Moderaterna och Centerpartiet vill även understryka att naturvårdsplanen inte får förhindra
åtgärder som tillgodoser andra viktiga samhällsintressen, såsom en Öresundsmetro.

Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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Reservation
Miljönämnden
Ärendenummer: MN-2021-8710

Remiss från Länsstyrelsen Skåne – Revidering av Naturvårdsplan för Skåne
Naturvårdsplanen är en revidering av tidigare planer från 1990-talet och beskriver bland annat
skyddsvärda områden i Malmö.
I remissvaret hävdas att naturvårdsplanen inte får förhindra utbyggnad av havsbaserad vindkraft i
skyddsvärda områden. Havsbaserad vindkraft i känsliga områden har negativ inverkan på det marina
livet och stör även fågellivet, dessutom är vindkraft väderberoende, förfular miljön och genererar
störande buller.
I denna konflikt mellan att bygga vindkraftverk i skyddsvärda områden eller bevara naturvärden
väljer vi Sverigedemokrater det senare.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att stryka följande mening i stycke två i remissvaret:
”Sådana exempel är möjligheten att anlägga en framtida Öresundsmetro eller havsbaserad vindkraft,
vilket också är gynnsamma åtgärder utifrån ett klimatperspektiv.”
Och ersätta den med:
”Ett sådant exempel är möjligheten att anlägga en framtida Öresundsmetro.”
Då vi inte fick gehör för vårt ställningstagande reserverar vi oss mot beslutet.
För Sverigedemokraterna Malmö
Håkan Andersson (SD)

Jenny Bengtsson (SD)

med instämmande av:

Oscar Andersson (SD)
2021-10-26

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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§

186

MNN-2021-156

Remissyttrande över Naturvårdsverkets nationella
strategi för tillsyn enligt miljöbalken 2022-2024, MN2021-8824

Sammanfattning
Naturvårdsverket har fått ett uppdrag att ta fram en nationell strategi för tillsyn enligt
miljöbalken som miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över. Syftet med strategin är att
tillsynen ska bli mer likvärdig i hela landet och att kvaliteten i tillsynen ska öka för att
åstadkomma så stora miljö- och hälsovinster som möjligt. Miljönämnden är positiv till
strategin och dess syfte men har synpunkter som bland annat knyter an till ärendets
beredning, behovet av finansiering för vissa åtgärdsförslag och helhetsperspektivet.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Grahn (M) och Lars Myllenberg (M) med instämmande av Bill Jönsson (M) och
Max Gnipping (C) meddelar att de avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 186
a.
Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 Fokusomraden-och-effektmal-2022-2024
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Särskilt yttrande

Miljönämnden 2021-10-26
Ärende 18: Remissyttrande över Naturvårdsverkets nationella strategi för
tillsyn enligt miljöbalken 2022-2024, MN-2021-8824
Genom en nationell strategi kan tillsynen fokuseras till de områden där behoven är som störst
och där tillsynen kan bidra till att miljökvalitetsmålen nås.
Syftet med strategin är att få genomslag för nationella prioriteringar, förenkla
tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn samt att tydliggöra vad som ska följas upp. Redan
år 2022 ska det framgå i den kommunala tillsynsplanen hur man har tagit hänsyn till den
nationella tillsynsstrategin.
Av strategin framgår det att flera områden som idag inte är avgiftsfinansierade är prioriterade i
den nationella strategin för tillsyn. Utöver det föreslås en resurskrävande inventering av
befintliga tillstånd och tillståndsvillkor i strategin. Miljötillsynen är redan underfinansierad och
kommunerna bör få full kompensation för de kostnadsökningar som förslagen innebär för
myndigheten.
Moderaterna och Centerpartiet menar att tillsynen borde prioriteras högre då den är viktig för
att nå miljökvalitetsmålen.
Helena Grahn (M)

Lars Myllenberg (M)

Med instämmande av
Bill Jönsson (M)

Max Gnipping (C)
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§

187

MNN-2021-157

Remissyttrande över miljödepartementets promemoria
Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden,
MN 2021-9067

Sammanfattning
Miljönämnden har fått tillfälle att yttra sig över miljödepartementets promemoria Ändringar
i stödet till sanering av förorenade områden. Miljönämnden är generellt positiv till att
reglerna tydliggörs vad gäller skillnaden mellan de bidrag som utgör statligt stöd och de
bidrag som inte utgör ett statligt stöd, det vill säga statsbidrag.
Beslut
1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens remiss enligt förvaltningens förslag till
yttrande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1-Remiss-pm Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden
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§

188

Klimatneutrala Malmö 2030, MN-2021-10033

MNN-2021-158
Sammanfattning
Miljönämnden har beviljats projektmedel om 4 996 600 kronor från Statens
energimyndighet för genomförande av projektet Klimatneutrala Malmö 2030. Perioden för
projektet är 2021-10-01 – 2024-09-30. Den 29 april 2021 (MN 2021-2022) togs beslut på
delegation om att delta i ansökan, vilket återredovisades till miljönämnden den 25 maj 2021.
Statens energimyndighet utsänder inte något skriftligt avtal för partnerna att underteckna.
Miljönämnden föreslås godkänna deltagande inklusive åtagande om medfinansiering i
projektet Klimatneutrala Malmö 2030.
Beslut
1. Miljönämnden godkänner deltagande i projektet Klimatneutrala Malmö 2030 samt
godkänner åtagandet om medfinansiering om 3 999 750 kronor.
Beslutsunderlag

G-tjänsteskrivelse miljönämnden 2021-10-26

Bilaga 1 klimatneutrala Malmö 2030

