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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-03-14 kl. 09:00-14:15

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl. 9:00

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§51-64, §§66-69, §§71-78
Åsa Ahnfeldt (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) §65, §70 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§51-64, §§66-69, §§71-78
Sara Andersson (V)
Anastasia Malmros (M)
Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)
Bo Stefan Claesson (SD) §§51-64, §§66-69, §§71-78
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen) §51
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen) §51
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen) §§52-78
Erika Knobblock (Enhetschef, administrativa avdelningen)
Carina Tenngart Ivarsson (Enhetschef, planavdelningen) §51
Ann-Katrin Sandelius (Enhetschef, planavdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Anna Westberg (stadsjurist) §51

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Magnus Hillborg
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

...........................................

Martin Molin (C)

…………………………………
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Magnus Hillborg (nämndsekreterare)
Oscar Larsson (kommunikatör)
Marléne Engström (projektledare) §51
Philip Tanimura (planeringssekreterare) §51
Gustav Aulin (landskapsarkitekt) §51
Stefana Nyberg (facklig företrädare, SACO) §51
Susanne Käsper (controller) §51
Charlie Lundgren (controller) §51
Sandra Johansson (controller) §51
Richard Kjällström (bygglovsarkitekt) §51
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2019-03-21

Protokollet omfattar

§§51-78
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§60
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§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
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§74
§75
§76
§77
§78

Genomgång och föredragning av ärenden
Val av justerare (justering den 21 mars 2019)
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och lagakraft
Anmälan av inkomna handlingar
Information om "Mallbo – möjligheten till eget hem och egen försörjning"
Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019
Nämndsbudget 2019
Remiss från kommunstyrelsen - Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö
stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, STK-20181357
Utvecklande av talan till mark- och miljödomstolen i mål nr P 796-19 – nekat
bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1
Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 251-19 - Utredning angående
uppförande av byggnader utan erforderliga tillstånd på fastigheten
POLOSPELAREN 11
Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P 3198-18 avseende ändring av
detaljplan för fastigheten Kajan 21 (ÄDp 5552)
Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Detaljplan för fastigheten Byrådirektören 4 i Rosengård i Malmö (Dp 5148)
Detaljplan för del av fastigheten Katrinelund 15 i Innerstaden i Malmö (Dp
5586)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Kvävet 11 och 13 i Rosengård i Malmö
(ÄDp 5601)
Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)
Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i
Malmö (Dp 5530)
Detaljplan för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp i Malmö (Dp 5641)
Detaljplan för kvarteret Studenten i Fosie i Malmö (Dp 5511)
Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska sopbehållare samt
rivning av byggnad på fastigheten SPIRAN 1
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten SKUMPARP 1:28
Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG 1
Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG 4
Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG 5
Ventilationsanordningar utan startbesked på fastigheterna LAGMANNEN 3,
LÄNSMANNEN 1-2 och RÅDMANNEN 1-2
Olovlig fasadändring och tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Vårmätaren 36
Olovlig eldstad inom fastigheten Masugnen 15
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§

51

Beslut

Genomgång och föredragning av ärenden

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ärende 6 i utskickad kallelse "Information om
stadsbyggnadskontorets process- och digitaliseringsarbete" utgår.
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§

52

Val av justerare (justering den 21 mars 2019)

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden utser Martin Molin (C) att tillsammans med ordföranden Sofia
Hedén (S) justera stadsbyggnadsnämndens protokoll.
2. Justering sker den 21 mars 2019.
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§

53

Anmälan om delegationsbeslut

SBN-2019-27
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av de redovisade delegationsbesluten.
Beslutsunderlag






Delegation Bostadsanpassning
Delegation Bygglov
Delegation Bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

54

Anmälan om beslut, domar och lagakraft

SBN-2019-28
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av redovisade beslut, domar och lagakraft..
Beslutsunderlag



Domar, beslut och lagakraft
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§

55

Anmälan av inkomna handlingar

SBN-2018-1397
Sammanfattning

Förteckning över inkomna handlingar inför stadsbyggnadsnämndens ordinarie sammanträde
2019-03-14.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 - Anmälan av inkomna skrivelser
1. Arvodesregler för förtroendevalda från 2019-01-01 - kommunfullmäktige 201812-20 § 303
2. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 50 Val av ledamot från
kommunstyrelsen till kommittén/juryn för Stadsbyggnadspriset, STK-2019-144,
SBN-2019-182
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 14 Förslag till justering av
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Malmö,
STK-2018-1080, SBN-2019-183
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 15 Revidering av taxan för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet, STK-2018-1079, SBN-2019-184
5. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 93 Remiss
Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030, STK-2018-1185, SBN-2019-210
6. Beslut från kommunfullmäktige - § 24 Valförslag och avsägelser, STK-20181359, SBN-2019-211
7. Beslut från kommunstyrelsen - § 41 Översiktsplan för Södra Kirseberg och
Östervärn, fördjupning av Översiktsplan för Malmö, STK-2018-1090, SBN-2014535
8. Beslut från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott - § 8 Riktlinje Anställning i
Malmö stad, STK-2017-1520, SBN-2019-244
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§

56

Information om "Mallbo – möjligheten till eget hem och egen försörjning"

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden informeras om "Mallbo – möjligheten till eget hem och egen
försörjning". Informationen ges av projektledaren Marléne Engström. Mallbo är ett
samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägare, byggbolag, finans och akademi och




är nyproduktion av flerbostadshus till minsta möjliga hyresnivå,
är en riktad insats för strukturellt hemlösa och ger möjlighet för andra med lägre
inkomster,
ger strukturellt hemlösa en möjlighet till ett eget hem och egen försörjning.

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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§

57

Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019

SBN-2019-224
Sammanfattning

Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019 presenteras för antagande i
stadsbyggnadsnämnden. Rapporten görs årligen och summerar Malmö stads arbete med
bostadsförsörjning samt övergripande skeenden och trender på bostadsmarknaden under
2018.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen ”Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019”.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar skrivelsen till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019
Lägesrapport för bostadsförsörjning 2019
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§

58

Nämndsbudget 2019

SBN-2018-1334
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har i februari 2019 beslutat om Nämndsbudget 2019 exklusive
målen. Stadsbyggnadsnämnden ska i mars 2019 besluta om Nämndsbudget 2019 inklusive
målen. De nya avsnitten för nämnden att besluta om är på sidan 8-24.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Nämndsbudget 2019 med tillägget att
ändra rubriken för nämndsmålet under målområde 6 på sidan 16 till "Stadsplaneringen ska bidra
till en trygg och säker stad för alla Malmöbor oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och
socioekonomisk status".
Yrkanden

Mikael Andersson (V), Mårten Espmarker (MP) och Sofia Hedén (S) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ändra rubriken för nämndsmålet under målområde 6 på sidan 16
till "Stadsplaneringen ska bidra till en trygg och säker stad för alla Malmöbor oavsett kön, ålder,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och socioekonomisk status".
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på Mikael Andersson (V) m.fl.
ändringsyrkande.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska lägga till kursiverad text under Målområde 8, sidan 20 "Planering
för nya bostäder sker främst innanför Yttre Ringvägen med högre bebyggelse och utan att ta
åkermark i anspråk och kollektivtrafiknära...".
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molin (C) m.fl. yrkande om att lägga till "...med högre
bebyggelse och utan att ta åkermark i anspråk..." under målområde 8, sidan 20.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Mårten
Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ändra "1.000 meter" till "400 meter"
under målområde 8, sidan 20.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molin (C) m.fl. yrkande om att ändra "1.000 meter" till
"400 meter" under målområde 8, sidan 20.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer Mikael Anderssons (V) m.fl. yrkande att ändra rubriken
för nämndsmålet under målområde 6 på sidan 16 till "Stadsplaneringen ska bidra till en trygg och
säker stad för alla Malmöbor oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och socioekonomisk status" mot
Anders Olins (SD) m.fl yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Mikael Anderssons (V) m.fl. ändringsyrkande.
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Ordförande Sofia Hedén (S) ställer Martin Molins (C) m.fl. yrkande att lägga till "...med högre
bebyggelse och utan att ta åkermark i anspråk..." under målområde 8, sidan 20 mot hennes eget
yrkande om avslag på ändringsyrkandet och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer Martin Molins (C) m.fl. yrkande att ändra "1.000 meter" till
"400 meter" under målområde 8, sidan 20 mot hennes eget yrkande om avslag på
ändringsyrkandet och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Votering

Votering begärs gällande yrkandet att ändra "1.000 meter" till "400 meter" under målområde 8,
sidan 20.
Stadsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som röstar
på Sofia Hedéns (S) yrkande röstar ja, de ledamöter som röster på Marin Molins (C) m.fl.
yrkande röstar nej.
Omröstning utfaller med vad som framgår i bifogad voteringslista.
Med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
Sofia Hedéns (S) yrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) reserverar
sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med ett gemensamt särskilt yttrande (se bilaga).
Mårten Espmarker (MP) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Nämndsbuget 2019 inklusive mål
Nämndsbudget 2019 Reviderad version med markeringar 20190313

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-03-14

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §58
Ärende:

Nämndsbudget 2019, SBN-2018-1334

Voteringslist(or)
Bifall till Sofia Hedéns (S) yrkande att avslå Marin Molins (C) m.fl. ändringsyrkande. Ja för att
avslå ändringsyrkandet, nej för att ändra "1.000 meter" till "400 meter" under målområde 8, sidan
20.
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

0
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 9
Nämndsbudget 2019, SBN-2018-1334
Vi beklagar att den av Moderaterna och Centerpartiet i kommunfullmäktige framlagda
budgeten röstades ner av (S), (L) och (Mp). Vi är övertygade om att ett genomförande av
vårt budgetalternativ generellt hade varit till gagn för Malmö och Malmöborna.
Då nämndsbudgeten, inklusive målen för stadsbyggnadsnämnden baseras på den av
kommunfullmäktige antagna budgeten vill vi med detta särskilda yttrande påpeka att även
för stadsbyggnadsnämnden hade förutsättningarna för att under 2019 driva den bästa
politiken för Malmö och malmöborna varit gynnsammare om den hade baserats på vårt
budgetalternativ i kommunfullmäktige.
Vi anser att de mål som nämnden nu antagit är allt för lågt ställda, och saknar en tydlig
inriktning för hur S och L vill att Malmö ska utvecklas i framtiden. Att många av målen är
extremt vaga, svåra att följa upp eller så lågt ställda att de uppfylls med råge redan idag är
inte bra för Malmös utveckling och de stora behov staden står inför.
Vi oroar oss över den svårighet S och L verkar ha haft att enas kring en gemensam
stadsbyggnadspolitik som lett till dessa svårtolkade mål. Utöver en generell kritik mot
budgetmålens uddlöshet vill vi särskilt belysa följande områden.
•

•

•

Åkermarken: Ingenstans i budgeten nämns det att åkermarken kring Malmö tillhör
Europas bästa och bör bevaras. Vi oroar oss över att styret i jakten på att nå sina mål
för bostadsbyggande och verksamhetsetablering kommer ta förstklassig, stadsnära
åkermark i anspråk för halvhjärtade stadsbyggnadsprojekt under de kommande
åren. Ska Malmö växa till en tät och hållbar stad krävs snarare att Malmö växer på
höjden i de centrala delarna.
Trafikmiljön kring skolor: Budgeten innehåller en skrivelse om att förvaltningen ska
arbeta för en säker trafikmiljö kring skolor i Malmö. Vi tycker det är viktigt att
poängtera att det handlar om en säker trafikmiljö för alla transportslag, inte bara för
de barnen var föräldrar har möjlighet att gå eller cykla med dem till skolan. Med den
situation som råder på Malmös skolor och förskolor idag finns det tyvärr föräldrar
som måste skjutsa sina barn kors och tvärs över hela staden för att få livspusslet att
gå ihop. Det är viktigt att även detta kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Kollektivtrafiknära byggande: Styrets målsättning är att 60% av de bostäder som
byggs ska ligga inom en kilometer från en busshållplats. Det är ett mål man redan
idag uppnår med råge, och som dessutom inte kommer ha någon märkbar effekt på
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kollektivtrafikresandet. Ska man bygga för en stad där kollektivtrafiken är ett
realistisk alternativ för flertalet krävs en högre koncentration av bostäder i
anslutning till starka kollektivtrafikstråk. Mätetalet 1000 meter från en något mer
trafikerad busshållplats täcker i praktiken in hela Malmö och är i dagsläget ett väldigt
överflödigt mål. Att S och L inte har modet att sätta ett offensivare mål är minst sagt
anmärkningsvärt och bådar inte gott för resten av mandatperioden.
Det är tydligt att det styre som bildads efter valet inte haft stadsbyggnadsfrågan som ett
prioriterat område i sin hastigt framförhandlade budget, vi beklagar detta. C:s och M:s sedan
länge färdigförhandlade budget hade gett betydligt offensivare mål

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)
Peter Ahlström (M)

Anastasia Malmros (M)
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-03-14
Nämndsbudget 2019
Diarienr: SBN-2018-1334
Miljöpartiet gläds att stadbyggnadskontoret fått i uppdrag att arbeta med
klimatneutralt byggande, målområde 8 En ekologiskt hållbar stad. Vi ser även
mycket positivt på det besked som getts av styret i nämnden (S och L) att staden
ska ha samma höga ambitionsnivå som de privata aktörerna i branschen
gällande klimatneutralt byggande.
I övrigt anser vi att målområde 8 hade varit starkare om stadsbyggnadskontoret
även fått i uppdrag att tydligt arbeta med:









Hur Malmös kanaler kan tillgängliggöras för Malmöborna
En incitamentsmodell för mjuka ytor och mer grönska hos privata
fastighetsägare.
Riktlinjer för gröna utemiljöer på särskilda boenden.
Säkerställa att ingen ny åkermark tas i anspråk för andra ändamål.
Utveckla Lorensborgsgatan, Pildammsvägen och Amiralsstaden med
syfte att omvandla dessa infartsleder till stadsgator med höga
stadskvaliteter och hög andel grönska.
Skärpa riktlinjerna för friyta vid förskolor och skolor med syfte att 30
resp 15 kvm friyta för barnen följs.
Att se över vilka förtätningsmöjligheter det finns i stadens yttre
industriområden med syfte att effektivisera markanvändningen i staden

Miljöpartiet vill även uttrycka en oro för bristen på konkreta mål under
målområde 4 - (Att Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad,
fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där
mångfalden är en tillgång).
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

59

Remiss från kommunstyrelsen - Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö
stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, STK2018-1357

SBN-2019-181
Sammanfattning

Kaj Wictorin (C) har inkommit med en motion som föreslår att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer. Då Malmö stad sedan 2004 är med i
WHO:s nätverk Healthy Cities, där man arbetar brett för allas förbättrade hälsa, kan hellre
detta medlemskap som engagerar både politiken och tjänstepersonerna spridas till fler
förvaltningar.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende motion om att Malmö stad ska söka
medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden bifalla motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Marin Molins (C) yrkande att bifalla
motionen och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Motion medlemsskap WHO
Yttrande över Motion medlemskap WHO
Följebrev Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äldrevänliga städer
Följebrev Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i
WHO:s nätverk för äld
Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s
nätverk för äldrevänliga städer
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 10
Remiss från kommunstyrelsen – Motion från Kay Wictorin (C) om att Malmö
stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, STK-20181357
Kay Wictorin (C) har inkommit till kommunfullmäktige med en motion om att Malmö bör söka
medlemskap i WHOs nätverk för äldrevänliga städer. Den genomsnittliga levnadsåldern ökar
och mer än 20 % av befolkningen är 65 år eller äldre. Ett äldrevänligare samhälle och ett
äldrevänligare Malmö skulle påverka äldres livskvalitet positivt. Sannolikt minskar då också
behovet av vård och omsorg som förskjuts högre upp i ålder.
Som medlem i nämnda nätverk åtar sig Malmö att ta fram en treårig handlingsplan med fokus
på följande områden
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillgänglighet till byggnader och miljöer
Transporter
Boende
Gemenskap och fritidsverksamhet
Social inkludering (åldersdiskriminering)
Medborgerligt deltagande och inflytande
Information och kommunikation
Vård, omsorg och service

Centerpartiet och Moderaterna i stadsbyggnadsnämnden anser, likt Kay Wictorin att Malmö
har mycket att göra på detta område, bland annat tillgängligheten för äldre människor vilket
också skulle gagna människor med funktionsvariation. Vi anser att det behövs ett samlat grepp
på förbättringar för äldre i Malmö, inte minst ur ett stadsbyggnadsperspektiv, och därför borde
stadsbyggnadsnämnden ställa sig positiv till motionen
Att Malmö stad redan är engagerade som medlemmar inom WHO:S nätverk Healthy Cities ser
inte vi som något som står i vägen för detta, snarare tvärt om. Att Malmö väljer att lägga ett
extra fokus på frågor som gynnar de äldre är något som enbart kan vara positivt för stadslivet,
malmöborna och stadens utveckling.
Vi delar inte styrets uppfattning om att Malmös nuvarande arbete står i vägen för detta initiativ,
därför väljer vi att reservera oss till förmån för ett förslag om bifall till motionen.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
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Bengt Svensson (C)
Peter Ahlström (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

60

Utvecklande av talan till mark- och miljödomstolen i mål nr P 796-19 –
nekat bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1

SBN-2018-1276
Sammanfattning

Länsstyrelsen har upphävt stadsbyggnadsnämndens beslut att neka bygglov för förskola och
återförvisat ärendet för fortsatt handläggning. Stadsbyggnadsnämnden har genom
delegationsbeslut överklagat och har beviljats anstånd till den 22 mars 2019 att inkomma med
grunderna för talan till mark- och miljödomstolen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden vidhåller överklagandet och utvecklar talan i mål nr P 796-19
enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska återkalla överklagandet.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Marin Molins (C) yrkande att återkalla
överklagandet och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget
förslag.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 20190314 Utvecklande av talan till Mark- och
miljödomstolen i mål nr P 796-19 avseende Blosshögen 1
Friytor vid förskolor och skolor
Beslut - Beslutet upphävs och återförvisas. Dnr 403-38836-2018
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 11 – Utvecklande av talan till mark- och miljödomstolen i mål nr P
796-19 – nekat bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1
Cymbalens förskola har haft verksamhet i samma lokaler sedan början av 1990-talet med
tillfälligt bygglov.
Både föräldrar och personalen är väldigt nöjda med verksamheten och den pedagogik som
förskolan bedriver samt att förskolans barn har väldigt stor andel utevistelse. Förskolan har
stor verksamhet för barnen i parkerna i området.
Då förskolan bedrivits så framgångsrikt i så många år och att verksamheten planeras i området
för barnens utevistelse har inte stadsbyggnadskontoret gjort en individuell bedömning av
förskolans utevistelse för barnen. I en växande stad där Malmö har brist på förskoleplatser
måste alla ytor kunna användas mer effektivt och samutnyttjas av flera verksamheter och
aktörer.
Vi yrkade på att domen skulle vinna laga kraft och inte överklaga beslutet så att
stadsbyggnadskontoret skulle pröva bygglovet igen med inriktning att bevilja bygglovet, detta
också för att skattebetalarnas pengar inte skall användas i onödan för kostnader i liknande
rättsprocesser.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Anastasia Malmros (M)
Bengt Svensson (C)

Peter Ahlström (M)
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§

61

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr P 251-19 - Utredning
angående uppförande av byggnader utan erforderliga tillstånd på
fastigheten POLOSPELAREN 11

SBN-2018-965
Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i mål om
överklagande av byggsanktionsavgift. Stadsbyggnadsnämnden har medgetts anstånd till den
22 mars 2019 med att inkomma med begärt yttrande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 251-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 20190314 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål nr
P 251-19 avseende Polospelaren 11
Föreläggande - ett skriftligt yttrande ska senast den 18 februari 2019 vara inlämnat
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§

62

Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P 3198-18 avseende ändring
av detaljplan för fastigheten Kajan 21 (ÄDp 5552)

SBN-2018-804
Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att senast den 28 mars
2019 yttra sig över ett yttrande från Polypeptide Laboratories Sweden AB, PPL.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Yttrande till mark- och miljödomstolen i mål P
3198-18 avseende Kajan 21 (ÄDp 5552)
Underrättelse - ni ska senast den 22 februarti 2019 yttra er över innehållet. Mål nr P
3198-18
Beslut om beviljat anstånd i mål P 3198-18
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§

63

Plan för Malmös gröna och blå miljöer

SBN-2014-1274
Sammanfattning

År 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ta fram en ny grönplan för Malmö. Planen har samordnats med skyfallsplan,
dagvattenstrategi och naturvårdsplan som behandlar specifika aspekter av de grönblå
frågorna. Planen följer den struktur som pekas ut i Ny reviderad handbok - Riktlinjer för
utformning av Malmö stads styrdokument.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets och fastighets- och
gatukontorets förslag till ”Plan för Malmös gröna och blå miljöer”.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar ”Plan för Malmös gröna och blå miljöer” till
kommunfullmäktige för antagande under förutsättning att tekniska nämnden också
godkänner planen.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige ge tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden, miljönämnden och kulturnämnden i uppdrag att ta
fram handlingsplaner eller aktiviteter som inom respektive nämnds uppdrag bidrar till att
förverkliga planen samt ge tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i
samverkan fungera som en stödjande och samordnande resurs för ovanstående nämnders
arbete.
Yrkanden

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden utöver förslag till beslut också ska föreslå kommunfullmäktige att
ge samtliga berörda nämnder i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att hantera
målkonflikter och prioriteringar gentemot andra intressen som Malmö stad också åtagit
sig. Samt att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att utreda och
tydliggöra hur intressekonflikter mellan de olika nämndernas förhållande till planen skulle
kunna hanteras med hela Malmös bästa som utgångspunkt.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simic (M) tilläggsyrkande och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Darko Simic (M) m.fl. tilläggsyrkande och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Mikael Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Plan för Malmös gröna och blå miljöer - Samrådsredogörelse - 190226
Plan för Malmös gröna och blå miljöer - antagandehandling - mars2019
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 14. Plan för Malmös gröna och blå miljöer
Malmö kan bättre när vi ska skapa styrdokument som ska vara strategiska och påverka Malmös framtida
utveckling. I grunden är Moderaterna och Centern positiva till ansatsen att ha styrdokument som tar
tillvara våra gröna och blå miljöer.
Reservationen har som grund i att:
a) styrdokumentet saknar konsekvensbeskrivning för ”Målområde 2”, En stad för näringsliv och
arbete. Dokumentet berör inte påverkan av tillväxt och företagande.
b) styrdokumentet saknar konsekvensbeskrivning för ”Målområde 6”, En trygg stad. Parker och
grönområden är överrepresenterade i våld och överfallsbrott.
c) styrdokumentet har ett flertal mål som inte är mätbara och i sin utformning ger fritt
tolkningsutrymme.
d) styrdokumentet har tydliga målkonflikter som inte är klargjorda mellan en förtätning av staden
och en utbyggnad av gröna miljöer med dammar och sammanhängande grönområden och
värdefulla biotoper. Styrdokumentet kallar det ”Grönmodellen”.
e) styrdokumentet ger inga svar på hur grönområden ska byggas samman så att djurlivet ska kunna
förflytta sig mellan olika ytor där vägar och byggnader fungerar som barriärer.
f) styrdokumentet ger inriktningsmål som innebär att Malmö ska utöka ”skyddet” genom att
begränsa privat egendom med biotopskydd under 50 år. Denna godtycklighet i äganderätten
anser vi vara helt förkastlig i ett fritt och liberalt land.
g) styrdokumentet öppnar för tolkningar om nyttjandet av gemensamma ytor med ”stadsodlingar”
på parkmark. Denna öppning utan större tydlighet kan ge att Malmöbor kan tolka
styrdokumentet till att ta offentlig mark i besittning för egen odling.
h) styrdokumentet har orimliga resultatmål. ”Med hänsyn till förutsättningarna för livskraftig
jordbruksnäring har landsbygden utvecklats så att den är tillgänglig för rekreation”. Innebär
resultatmålet att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden ska tillse att människor ska
beredas tillgång att trampa ner grödor på åkrar och besöka beteshagar?
I övrigt ger dokumentet ett flertal svårtolkade mål exempelvis: ”Tekniska nämnden förvaltar också gator

och torg som en del av infrastrukturen. De är till största delen hårdgjorda, men de kan på olika sätt bidra
med rekreativa värden. De kan också spela en viktig roll för klimatanpassningen.”
Med bakgrund av bland annat de målkonflikter vi lyfter ovan, yrkade vi på att samtliga berörda nämnder
skulle åläggas att ta fram en handlingsplan för att hantera målkonflikter och prioriteringar gentemot andra
intressen som Malmö stad också åtagit sig. Vi yrkade också på tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att utreda och tydliggöra hur intressekonflikter mellan de olika nämndernas förhållande till planen skulle kunna hanteras med hela Malmös bästa som utgångspunkt. Då vårt yrkande inte
vann majoritetens gillande känner vi oss tvungna att reservera oss mot beslutet.

Mats Brogren (M), Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Martin Molin (C)
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Med instämmande av:
Anastasia Malmros (M), Peter Ahlström (M), Bengt Svensson (C)

29

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-03-14
Ärende: Plan för Malmös gröna och blå miljöer
SBN-2014-1274

Låt miljöerna bli tillgängliga för alla grupper
Vi ställer oss bakom den nya planen för Malmös gröna och blå miljöer. Vi vill göra ett medskick till
nästa steg i arbetet som är att ta fram handlingsplaner och aktiviteter i respektive förvaltning.
Kapitel tre tar upp vilken betydelse stadens grön-blå struktur har för malmöbornas välfärd. Alla har
inte samma möjligheter att ta del av stadens miljöer och därför vill vi lyfta fram att man i arbetet tar
hänsyn till tillgänglighetsperspektiven. Unga, gamla, personer med funktionsvariationer samt
malmöbor som lever i socioekonomisk utsatthet är exempel på grupper som inte på samma
självklara sätt kan ta del av miljöer som gagnar hälsa och välbefinnande.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

64

Detaljplan för fastigheten Byrådirektören 4 i Rosengård i Malmö (Dp 5148)

SBN-2014-166
Sammanfattning

Antagande. Syftet med detaljplanen är att förutom bostäder även pröva lämpligheten för
vård, skola och centrumändamål. Planläggningen syftar till att säkra framtiden för de
verksamheter som idag bedrivs med tillfälliga bygglov på fastigheten genom att utöka antalet
möjliga funktioner inom planområdet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5148 Antagande
Dp 5148 Utlåtande efter granskning
Dp 5148 Planbeskrivning Antagande
Dp 5148 Samrådsredogörelse
Dp 5148 Plankarta Antagande
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§

65

Detaljplan för del av fastigheten Katrinelund 15 i Innerstaden i Malmö (Dp
5586)

SBN-2017-1478
Sammanfattning

Antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ett bostadshus med
centrumverksamhet i bottenvåningen på befintlig markparkering längs Östra Farmvägen.
Jäv
Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Särskilda yttranden, reservationer

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) inkommer
med ett gemensamt särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5586 antagande
Dp 5586 Utlåtande efter granskning
Dp 5586 Planbeskrivning antagande
Dp 5586 Samrådsredogörelse
Dp 5586 Plankarta antagande
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 16
Detaljplan för del av fastigheten Katrinelund 15 i Innerstaden i Malmö (Dp
5586)
I detta ärende hanterar vi en detaljplan där syftet är att möjliggöra en nybyggnation av ett
bostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen på befintlig markparkering längs Östra
Farmvägen.
Moderaterna och Centerpartiet ser positivt på att det ska förtätas i hela Malmö. Förslaget
möjliggör ett flerbostadshus, där tillåten nockhöjd är 25 meter, vilket motsvarar cirka 6
våningar. Enligt ritningar kommer denna bebyggelse att skymma sikten och kvällssolen för
grannhuset, vilket gör det extra märkligt att man avfärdar möjligheten till ännu högre
bebyggelse med just sikt och solljus som motiv. Moderaterna och Centerpartiet anser att marken
i Malmö bör utnyttjas på bästa möjliga sätt, och förespråkar därför en generellt högre hushöjd
innanför Yttre Ringvägen.
Den här planbeskrivningen innehåller dessutom en märklig uppvisning av Malmös
parkeringsnorm. Tanken är att huset kommer användas för seniorbostäder (65+), men normen
tillåter ändå att all parkering anordnas på annan plats och riskerar att hamna långt från
bostaden, det specificeras inte exakt hur bristen på parkeringen kommer att lösas. Samtidigt
beräknas cykelparkering till 2,5 cykelplatser per lägenhet, för seniorer. I kommande
omarbetning av parkeringspolicyn bör detta justeras så att fokus flyttas till att så väl bil- som
cykelparkeringar anpassas bättre utifrån bebyggelsetyp så att de hamnar där de gör bäst nytta.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande i ärendet.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
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Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Anastasia Malmros (M)
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§

66

Ändring av detaljplan för fastigheterna Kvävet 11 och 13 i Rosengård i
Malmö (ÄDp 5601)

SBN-2017-1187
Sammanfattning

Antagande. Syftet med ändring av detaljplan för fastigheterna Kvävet 11 och 13 är att pröva
möjligheten att utöka byggrätten för industriverksamhet. Ändringen innebär också att
fastighetsindelningsbestämmelser tas bort för fastigheterna. Detta möjliggör att fastigheterna
kan bilda en gemensam fastighet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 ÄDp 5601 Antagande
ÄDp 5601 Utlåtande efter granskning
ÄDp 5601 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5601 Samrådsredogörelse granskning
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§

67

Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (Dp 5529)

SBN-2016-1199
Sammanfattning

Godkännande. Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att uppföra en
bostadsbyggnad med kontor och centrumverksamheter i våningarna 1-4 i anslutning till
Dockplatsen i Västra hamnen. Avsikten är att den nya byggnaden kan bli ett landmärke som
ramar in och markerar Dockplatsen samt Dockan-området. Miljönämnden har avstyrkt
planförslaget med anledning av markföroreningar samt bullersituationen och därför behöver
beslut om antagande ske i kommunfullmäktige istället för stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadskontoret instämmer inte i den argumentation som Miljönämnden anför, utan
anser att det finns skäl att ändå anta detaljplanen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att lämna ett
större tolkningsutrymme för hållbara energilösningar i framtiden genom att solceller och
urbana vindkraftverk stryks från listan av exempel på förbjudna anordningar utanför
byggnadsvolymen
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Marin Molins (C) m.fl. återremissyrkande och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer Marin Molins (C) m.fl. yrkande om återremiss av ärendet
mot hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att
stadsbyggnadsnämnden ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden Sofia Hedén finner därmed att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5529 Godkännande
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Dp 5529 Utlåtande godkännande
Dp 5529 Planbeskrivning godkännande
Dp 5529 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5529 Plankarta godkännande
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 18
Detaljplan för fastigheten Torrdockan 7 i Hamnen i Malmö (DP 5529) SBN2016-1199
I detta ärende behandlar vi en detaljplan som möjliggör ett punkthus på Dockan i Västra
Hamnen. Vi ser med glädje på att man väljer att utnyttja tomtens potential och bygga högt och
grönt, men tycker också att det är synd att man i detaljplanen väljer att fokusera så pass mycket
på styrning av enskilda detaljer.
En särskilt anmärkningsvärd detalj är att man i planbeskrivningen väljer att specificera att

tekniska anordningar så som [..] solceller och urbana vindkraftverk ska rymmas inom
byggnadsvolymen.

Vi har förståelse för att man vill värna byggnadens estetik och har en förhoppning om att den
ursprungliga byggherren väljer att lämna plats för solceller vid uppförandet av byggnaden, men
tycker samtidigt inte att det överväger nackdelarna med att så tydligt peka ut solceller som en
anordning som inte får påföras på byggnaden om det överskriver reglerad volym. Att gröna
energiförsörjningsanordningar är något som kommer ta mer plats i staden framöver ytterst
sannolikt, och något som bör värnas
För att lämna ett större tolkningsutrymme för hållbara energilösningar i framtiden yrkade vi på
att solceller och urbana vindkraftverk skulle strykas från listan av exempel på förbjudna
anordningar utanför byggnadsvolymen.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)

Anastasia Malmros (M)
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Peter Ahlström (M)
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§

68

Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (öster om Mässan) i Hyllie i
Malmö (Dp 5530)

SBN-2016-434
Sammanfattning

Samråd. Planområdet är obebyggt och består av en grusad markparkering och en
dagvattendamm. Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva möjligheten att bebygga området
med tät, blandad bebyggelse i form av bostäder, kontor, förskola och parkeringshus.
Detaljplanen säkerställer det gröna stråk som finns utpekat i översiktsplanen. Inom
parkstråket görs det plats för rekreation, en dagvattendamm och en områdeslekplats. Inom
planen möjliggörs också för överdäckning över delar av Annetorpsvägen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skicka planförslaget till
kommunstyrelsen för kännedom.
Protokollsanteckning

Stadsbyggnadsnämnden ger samstämmigt stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i vidare arbete
med detaljplan för Hyllie 165:61 utreda vilka förutsättningar som finns för att det ska
uppföras lokaler i bottenvåningarna på bostadskvarteren. Att stadsbyggnadskontoret
återkommer med förslag på en reglering som det finns möjligheter att genomföra. Saknas
förutsättningar för att genom reglering tillskapa lokaler i bottenvåningarna på
bostadskvarteren uppdras kontoret att göra lokaler möjliga genom ej tvingande bestämmelser
(där fastighetsägare själv får avgöra om det uppförs lokal eller ej).
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret med uppdrag att se
över möjligheten till en generell höjning av högsta tillåtna byggnadshöjd
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Marin Molins (C) m.fl. återremissyrkande och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer Martin Molins (C) m.fl. yrkande om återremiss mot
hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att stadsbyggnadsnämnden
sak avgöra ärendet idag.
Ordföranden Sofia Hedén (S) finner därmed att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet
med stadsbyggnadskontorets förslag samt att stadsbyggnadsnämnden skickar med en
protokollsanteckning i stadsbyggnadskontorets vidare arbete med detaljplanen.
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Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation gällande uppdrag till stadsbyggnadskontoret att se
över möjligheten till en generell höjning av högsta tillåtna byggnadshöjd (se bilaga).
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5530 Samråd
Dp 5530 Planbeskrivning samråd
Dp 5530 Plankarta samråd
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-05-17
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 19 – Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61
Vi yrkar på återremiss i detta ärende. Området för detaljplanen är unikt såtillvida att det är
obebyggt och ligger ändå väldigt nära bra kollektivtrafik med flera tåg- och busslinjer samt goda
vägförbindelser med hög kapacitet. I det nära området finns Arenan, Mässan, Emporia, samt
flera hotell. Dessa byggnader är unika och spännande i sin utformning. Vi anser detaljplanen
borde tillåta en lika spännande och unik utformning.
På mindre än en kvart når man nordens största internationella flygplats. En unik närhet som
Malmö måste ta bättre tillvara. Området borde därmed vara mycket attraktivt för såväl boende
som kontor. Genom storskaligheten i den närmsta omgivningen kan byggnadshöjden ökas
avsevärt för att passa bättre in i närområdets karaktär. Det torde heller inte bli problem med tex
skuggor och förlorad utsikt för grannar i omgivningen. I öster finns mässhallen, i norr en
motorväg och i öster järnvägen. Inga kommer att störas av höga byggnader.
Det är viktigt att detta unika och attraktiva område utnyttjas betydligt bättre genom inte minst
att tillåta avsevärt högre byggnads höjder och en mer spännande utformning. Detta gäller såväl
bostadshusen, parkeringshusen som inte minst kontorshusen i norr mot motorvägen.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)
Peter Ahlström (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

69

Detaljplan för fastigheten Strutsen 4 i Sibbarp i Malmö (Dp 5641)

SBN-2018-272
Sammanfattning

Planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka befintlig byggrätt.
Befintlig kyrkobyggnad används bland annat till café och social verksamhet, och man önskar
utöka lokalen för dessa ändamål.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Strutsen (Dp 5641).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5641 Planuppdrag
Dp 5641 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

70

Detaljplan för kvarteret Studenten i Fosie i Malmö (Dp 5511)

SBN-2016-422
Sammanfattning

Återkallande. Stadsbyggnadsnämnden gav 2016-10-20 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för att möjliggöra nybyggnation för ca 136 bostäder inom befintligt
bostadskvarter. Detta genom att fem nya bostadshus uppförs. Därutöver var syftet även att
möjliggöra ytterligare friyta för förskolans verksamhet i den centrala delen av kvarteret. I
samband med nybyggnationen skulle också upprustning av utemiljön på befintliga
bostadsgårdarna att utföras. Då den sökande inte längre önskar fortsätta med planarbetet
återkallas planuppdraget.
Jäv
Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för detaljplan för kvarteret Studenten i
Fosie i Malmö (Dp 5511).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 190314 Dp 5511 Återkallande
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§

71

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska
sopbehållare samt rivning av byggnad på fastigheten SPIRAN 1

SBN-2019-236
Sammanfattning

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska sopbehållare samt rivning av
befintlig byggnad på fastigheten: SPIRAN 1 (KROSSVERKSGATAN 3) i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnads-nämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden innebär avvikelser från gällande detaljplan Dp 5392, med avseende på
byggnadshöjd på del av fasad där räcket mot terrass utgör en fortsättning av underliggande
fasad som överskrider tillåten byggnadshöjd samt del av underjordiskt garage som är placerat
på korsprickad mark. Avvikelsen är att anse som en sådan liten avvikelse förenlig med
planens syfte som avses i 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen. Åtgärden uppfyller i övrigt
kraven enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. Hinder för bygglov föreligger inte.
Ägarna till fastigheterna Kolonnen 6, 19, 23 och 25, Valvet 1, Skeppet 4, 6, 13, 14 och 15,
Vattnet 1, 3, 19 och 20 samt Limhamn 154:292 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Ägarna till fastigheterna Skeppet 4, 6, 13, 14, 15, Vattnet 1 har framfört erinringar mot den
föreslagna åtgärden inom föreskriven tid. Ärendet har kungjorts i lokala dagspressen.
I ärendet föreligger bilpoolsavtal och cykelpoolsavtal.
Till beslutet hörande handlingar
20 arkitektritningar
1 markplaneringsritning
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet K. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Boris Wall, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Yrkanden

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret för att se hur
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man i större utsträckning kan göra om ärendet så att de klagandes och boendes åsikter tas
mer i beaktande genom att se över byggnadshöjden och översta våningens utformning.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahfeldt (SD) yrkar i första hand att stadsbyggnadsnämnden ska
återremittera ärendet med syfta att den sökande får justera bygghöjden som avviker från
gällande detaljplan. I andra hand yrkar Anders Olin (SD) m.fl. att stadsbyggnadsnämnden ska
besluta att avslå ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Darko Simics (M) m.fl. och Anders Olins (SD) m.fl.
återremissyrkanden och yrkar att stadsbyggnadskontoret ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer Darko Simics (M) m.fl. och Anders Olins (SD) m.fl.
yrkanden om återremiss av ärendet mot hennes eget yrkande om avslag på
återremissyrkandena och finner att stadsbyggnadsnämnden ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter sitt eget yrkande att stadsbyggnadskontoret ska
besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Anders Olins (SD) m.fl. yrkande
att avslå ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
hennes eget yrkande.
Votering

Votering begärs.
Stadsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som röstar
på Sofia Hedéns (S) yrkande att bifalla ansökan om bygglov röstar ja, de ledamöter som
röstar på Anders Olins (SD) m.fl. yrkande att avslå ansökan om bygglov röstar nej.
Omröstning utfaller med vad som framgår i bifogad voteringslista.
Med sju (7) ja-röster mot sex (6) nej-röster beslutar stadsbyggnadsnämnden i enlighet med
Sofia Hedéns (S) yrkande.
Reservationer

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 SPIRAN 1
SBN 2017-001458 Spiran 1_bilaga

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-03-14

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §71

Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska sopbehållare samt rivning
av byggnad på fastigheten SPIRAN 1, SBN-2019-236
Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till Sofia Hedéns (S) yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att bevilja ansökan om
bygglov. Ja för att bevilja ansökan om bygglov, nej för att avslå ansökan om bygglov.
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
José Luis Muñoz Pastene (S), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 22. Nybyggnad av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska
sopbehållare samt rivning av byggnad på fastigheten SPIRAN 1.
I samtliga juridiska insatser har hyresavtalet som Malmö Stad tecknat med fastighetsbolaget Skånska
Strand AB förklarats olagligt. Nu senast av Förvaltningsrätten. Kommunen har överklagat och
Kammarrätten har det nu i sin hand. Beslut lär komma inom kort.
Hyresavtalet, som löper över 20 år och förmodas kosta cirka 340 miljoner kronor,
innehåller klausulen ”Detta avtal träder i kraft så snart Malmö kommun godkänt och undertecknat
avtalet samt hyresvärden erhållit bygglov och nödvändiga byggkreditiv”.
Detta betyder att även om kontraktet förklaras olagligt även av Kammarrätten, vilket vi vid skrivande
stund inte vet, men bygglov har beviljats, så har det Cypernbaserade bolaget Skånska Strand AB en
möjlighet att utkräva skadestånd. Det krävs ingen större fantasi för att göra sig en bild av vad ett sådant
skadestånd skulle kunna hamna i för summor, med tanke på affärens storlek. Och går utvecklingen
dithän är det Malmöborna som får betala.
I sammanhanget kan nämnas att Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna från början ställts
sig negativa till boendet för hemlösa på SPIRAN av många skäl. Centerpartiet, nu representerat i
Kommunfullmäktige, delar uppfattningen att större komplex som endast fungerar som boende för
hemlösa ej bör förekomma. Liberalerna, som de facto hade att ”stoppa SPIRAN” som ett tydligt vallöfte,
verkar uppenbarligen kommit på andra tankar efter att ha ingått i stadens majoritetskoalition.
Oavsett vad man anser om det planerade boendet för hemlösa på SPIRAN, bör varje förtroendevald
prioritera ansvarsfullhet och omsorg om skattebetalarnas pengar före prestige och diverse arvoderade
maktpositioner. Därför föreslog vi att det vore lämpligt att skjuta på beslutet om bygglov till dess att
Kammarrätten fattat beslut i ärendet. En månads fördröjning hade sannolikt räckt, vilket torde spela
mindre roll när det gäller ett så långt, stort och dyrt projekt som detta. Detta fann ej gehör hos
majoriteten.
Vi yrkande på återremiss för att se hur man i större utsträckning kan göra om ärendet så att de klagandes
och boendes åsikter tas mer i beaktande genom att se över byggnadshöjden och översta våningens
utformning. Detta fann inte gehör i nämnden, trots att majoriteten mycket tydligt uttalat vikten av ökad
dialog med boende och medborgare i olika byggprojekt. Något som för vän av ordning kan förefalla vara
extra viktigt gällande en byggnation så omstridd och med så många frågetecken i själva affären som
denna.
Projektet SPIRAN kan komma att gå till historien som ett mycket dyrt fiasko. Vi vill inte vara en del av
detta.
Då våra förslag inte fick gehör nödgas vi lämna en reservation.
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Darko Simic (M), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Martin Molin (C)
Med instämmande av:
Anastasia Malmros (M), Peter Ahlström (M), Bengt Svensson (C)
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-03-14
Ärende: SBN 2019-236 Nybyggnation av flerbostadshus, parkeringsplatser, underjordiska
sopbehållare samt rivning av byggnad på fastigheten Spiran 1.
Ärendet gäller bygglov för flerfamiljshus, parkeringsplatser, underjordiska sophållare samt
rivning av byggnad på fastigheten Spiran 1, Krossverksgatan 3 i Limhamn.
Ärendet har fått stor uppmärksamhet inte minst för att Malmö stad har skrivit ett avtal om
blockuthyrning av lägenheterna för till staden anvisade flyktingar, med ett bolag som lyfter
pengarna ut ur landet.
Vi vill kort förklara problematiken med lagstiftningen som inte ger nämnden rätt att neka bygglov
om man följer gällande detaljplan, detta ligger till grund för att vi i förstahand yrkade på en
återremiss för att den sökande får justera bygghöjden som avviker från gällande detaljplan DP
5392 och i andrahand avslag. Då återremiss yrkandet ej vann gehör, yrkade vi avslag och begärde
även votering i ärendet.
Det är noterbart att Liberalerna har gjort en hel vändning i ärendet och tycker i dag att detta är
bra, det är också nu noterbart att Vänsterpartiet svängt i frågan hur vi låter ekonomiska medel gå
rakt ur landet, detta är viktiga frågor att lyfta i den fortsatta debatten.
Vi vill samtidigt lyfta fram det faktum att alla stadens partier ställer sig bakom nämnds målet att
motverka boendesegregation, när det är precis det man gör i detta ärende, man bygger social
housing och boende segregation, detta är inget som Sverigedemokraterna någonsin kommer att
bidra till och som vi fortsatt kommer att motverka.
Då våra yrkanden ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

72

Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten SKUMPARP 1:28

SBN-2019-239
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten: SKUMPARP 1:28
(FORNMINNESVÄGEN 29) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 3 705 kr.
Särskilda yttranden, reservationer

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) inkommer
med ett gemensamt särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 SKUMPARP 1:28
SBN 2018-003642 SKUMPARP 1kolon28
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-14
Ärende: 23
Tillbyggnad av enbostadshus på fastighet SKUMPARP 1:28
I detta ärende hanterar vi ett ärende där fastighetsägaren vill bygga ut sin bostad till ett
effektivare och bättre bostadshus. Denna fastighet ligger i ett område som berörs av riksintresse
för kulturmiljö där man har preciserat att man vill bevara ett särskilt utseende framförallt i
anknytning till väg för att skapa ett enhetligt intryck.
I detta fallet så är fastigheten inte lagd intill vägen, utan är placerad åtskilliga meter från vägen
samt att all byggnation ska göras på innergården vilket inte ändrar fastighetens utseende mot
vägen och därför påverkar vägen enhetliga intryck ytterst lite.
Detta skapar en gråzon i regelverket då fastigheten i sig inte är placerad intill vägen som samtliga
av de andra fastigheterna i det området är. Men utbyggnationen är tilltagen i det yttersta då
man går över maxvärdena i samtliga områden när de gäller hur stora husen får vara i detta
område.
Det är viktigt att bejaka den enskildes rätt att bestämma själv över sin egendom i så stor
utsträckning som möjligt, i detta fall gör områdesbestämmelserna det svårt att bevilja bygglov
för just det här ärendet. Framöver behöver områdesbestämmelserna för området ses över för att
möjliggöra utveckling av området och möjlighet för den enskilde att förbättra sin
boendesituation.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande i ärendet.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Peter Ahlström (M)
Bengt Svensson (C)

Anastasia Malmros (M)
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§

73

Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG
1

SBN-2019-240
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) på fastigheten
OXIEVÅNG 1 (MURTEGELVÄGEN 101) i Malmö kommun.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 5435 kr.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta att bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bifalla
ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget yrkande.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 OXIEVÅNG 1
SBN 2019-000422 OXIEVÅNG 1_bilaga
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-1 4
Ärende: 24-26 SBN-2019-240-242

Fasadändring inom fastigheterna Oxievång 1,4 och 5

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) i fastigheterna
Oxievång 1, 4 och 5. En förändring som skulle underlätta för ägaren att hålla byggnaden
fräsch och fin. I dag finns träfasader som behöver renoveras ungefärligen vart 6:e år och
innebär stora kostnader och olägenheter med ställningar och liftar.
Stadsbyggnadskontoret fick för några år sedan in två liknande ansökningar, från området vid
Tingdammen, vilka man avslog. Detta kan inte ligga som grund för aktuella ärenden. Vi måste
komma ihåg att det är de boendes önskan att få en underhållsfri fasad. En önskan som bör
beaktas. Stadsbyggnadskontoret befarar att om bygglov beviljas så kommer det in ansökningar
från övriga boenden i området. Det är ju bara bra eftersom vi får ett liknande utseende på husen
i området.
Vi anser att det är viktigt att värna rätten över sitt eget ägande och det strider inte mot
detaljplanen. Vi yrkar därför att bygglov skall beviljas. Då vårt yrkande inte vann majoritetens
gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Göran Wiberg (M)

Darko Simic (M)

Martin Molin (C)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Anastasia Malmros (M)
Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)
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74

Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG
4

SBN-2019-241
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) på fastigheten
OXIEVÅNG 4 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift:4 476 kr.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta att bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bifalla
ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget yrkande.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 OXIEVÅNG 4
SBN 2019-000423 OXIEVÅNG 4_bilaga
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-1 4
Ärende: 24-26 SBN-2019-240-242

Fasadändring inom fastigheterna Oxievång 1,4 och 5

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) i fastigheterna
Oxievång 1, 4 och 5. En förändring som skulle underlätta för ägaren att hålla byggnaden
fräsch och fin. I dag finns träfasader som behöver renoveras ungefärligen vart 6:e år och
innebär stora kostnader och olägenheter med ställningar och liftar.
Stadsbyggnadskontoret fick för några år sedan in två liknande ansökningar, från området vid
Tingdammen, vilka man avslog. Detta kan inte ligga som grund för aktuella ärenden. Vi måste
komma ihåg att det är de boendes önskan att få en underhållsfri fasad. En önskan som bör
beaktas. Stadsbyggnadskontoret befarar att om bygglov beviljas så kommer det in ansökningar
från övriga boenden i området. Det är ju bara bra eftersom vi får ett liknande utseende på husen
i området.
Vi anser att det är viktigt att värna rätten över sitt eget ägande och det strider inte mot
detaljplanen. Vi yrkar därför att bygglov skall beviljas. Då vårt yrkande inte vann majoritetens
gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Göran Wiberg (M)

Darko Simic (M)

Martin Molin (C)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Anastasia Malmros (M)
Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)
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Fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) inom fastigheten OXIEVÅNG
5

SBN-2019-242
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) på fastigheten
OXIEVÅNG 5 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 4 795 kr.
Yrkanden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta att bifalla ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bifalla
ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget yrkande.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) inkommer
med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 OXIEVÅNG 5
SBN 2019-000424 OXIEVÅNG 5_bilaga
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-03-1 4
Ärende: 24-26 SBN-2019-240-242

Fasadändring inom fastigheterna Oxievång 1,4 och 5

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av trä till plåt på våning 2) i fastigheterna
Oxievång 1, 4 och 5. En förändring som skulle underlätta för ägaren att hålla byggnaden
fräsch och fin. I dag finns träfasader som behöver renoveras ungefärligen vart 6:e år och
innebär stora kostnader och olägenheter med ställningar och liftar.
Stadsbyggnadskontoret fick för några år sedan in två liknande ansökningar, från området vid
Tingdammen, vilka man avslog. Detta kan inte ligga som grund för aktuella ärenden. Vi måste
komma ihåg att det är de boendes önskan att få en underhållsfri fasad. En önskan som bör
beaktas. Stadsbyggnadskontoret befarar att om bygglov beviljas så kommer det in ansökningar
från övriga boenden i området. Det är ju bara bra eftersom vi får ett liknande utseende på husen
i området.
Vi anser att det är viktigt att värna rätten över sitt eget ägande och det strider inte mot
detaljplanen. Vi yrkar därför att bygglov skall beviljas. Då vårt yrkande inte vann majoritetens
gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Göran Wiberg (M)

Darko Simic (M)

Martin Molin (C)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Anastasia Malmros (M)
Peter Ahlström (M)

Bengt Svensson (C)
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§

76

Ventilationsanordningar utan startbesked på fastigheterna LAGMANNEN 3,
LÄNSMANNEN 1-2 och RÅDMANNEN 1-2

SBN-2019-238
Sammanfattning

Påföljder för uppförande av ventilationsanordningar utan erforderliga startbesked inom
fastigheterna Lagmannen 3, Länsmannen 1-2 och Rådmannen 1-2 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 32 550 kr av HSB Brf Lagmannen
i Malmö (746000-5841) för att utan startbesked uppfört 14 anordningar för ventilation.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att begära betalning av byggsanktionsavgiften först efter
att detta beslut vunnit laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendena utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 LAGMANNEN 3
SBN 2018-002754 Lagmannen 3 m.fl.
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§

77

Olovlig fasadändring och tillbyggnad av komplementbyggnad inom
fastigheten Vårmätaren 36

SBN-2019-235
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för vidtagen fasadändring (annan ändring av en byggnads yttre utseende)
och tillbyggnad av komplementbyggnad utan erforderligt startbesked inom fastigheten
VÅRMÄTAREN 36 (VÅRMÄTAREGATAN 20) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 1 978 kr av Namn Namn (personnr),
för att utan startbesked påbörjat ändring av komplementbyggnads yttre utseende inom
fastigheten Vårmätaren 36.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 1 860 kr av Namn Namn (personnr),
för att utan startbesked påbörjat tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Vårmätaren 36.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att begära betalning av byggsanktionsavgiften först efter
att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 VÅRMÄTAREN 36
SBN 2013-001981 VÅRMÄTAREN 36_bilaga
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§

78

Olovlig eldstad inom fastigheten Masugnen 15

SBN-2019-237
Sammanfattning

Ansökan om utdömande av vite för överträdelse av förbud att använda eldstad inom
fastigheten Masugnen 15 (adress Norra Grängesbergsgatan 16) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ansöker om utdömande av vite på 50 000 kr av
nyttjanderättshavaren Namn Namn (personnr), för att den 18 januari 2019 överträtt förbud,
med beslutsnummer ANF 2018-003446, att använda den i förbudet redovisade eldstaden i
byggnad med adress Norra Grängesbergsgatan 16, inom fastigheten Masugnen 15.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-03-14 MASUGNEN 15
SBN 2018-001275 MASUGNEN 15_bilaga

