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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-04-11 kl. 09:00-14:25

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) §§79-89, §§91-106
Mikael Andersson (V)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jens Kindt (MP) §90 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP) §§79-89, §§97-106
Sara Andersson (V)
Anastasia Malmros (M)
Susanne Ydstedt (M)
Peter Ahlström (M)
Bo Stefan Claesson (SD) §§79-88, §§90-106
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (stadsbyggnadsdirektör)
Magnus Hillborg (nämndsekreterare)
Göran Blomé (avdelningschef, administrtiva avdelningen) §79
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Ingemar Gråhamn (stadarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen) §79
Julia Töringe (kommunikationschef)
Erika Knobblock (kanslichef, administrativa avdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Johanna Perlau (enhetschef, planavdelningen) §79

Underskrifter

Sekreterare

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

Magnus Hillborg
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C) §§ 79-100,
§§ 102-106

Darko Simic (M) § 101
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Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen) §79
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen) §79
Göran Sundberg (stadsjurist)
Sandra Johansson (controller, stadsmätningsavdelningen) §79
Lars Böhme (landskapsarkitekt) §79
Kenneth Fryklander (trafikplanerare) §79
Maria Olsbäck (miljöstrateg) §79
Utses att justera

Martin Molin (C) §§ 79-100, §§ 102-106
Darko Simic (M) § 101

Justeringen

2019-04-17

Protokollet omfattar

§§79-106
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ÄRENDELISTA
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93
§94
§95
§96
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106

Genomgång och föredragning av ärenden
Val av justerare (justering den 17 april 2019)
Anmälan om delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och lagakraft
Anmälan av inkomna handlingar
Information om stadsbyggnadskontorets process- och digitaliseringsarbete
Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande
Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan Widman (L) gällande bredare
utbud av upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113
Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), STK-2019-409
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Detaljplan för fastigheten Teknikern 2 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5559)
Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:33 i Hamnen i Malmö (Dp 5595)
Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 m.fl. i Hamnen i Malmö (Dp 5478)
Detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i Malmö (Dp 5642)
Detaljplan för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge i Malmö (Dp
5643)
Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5645)
Detaljplan för område norr om Kvarteret Polonäsen i Fosie i Malmö (Dp 5258)
Fasadändring (nybyggnad av ramp) inom fastigheten KANINEN 27
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser inom fastigheten
HAMMAREN 11
Fasadändring (insättning av glasparti i bottenplan) inom fastigheten
HAVSUTTERN 3
Ändring av lokal till fem stycken lägenheter inom fastigheten HÄRDEN 11
Utredningsärende angående olovligt byggande av plank samt bygglov för
bibehållande av plank på fastigheterna Vårmätaren 46, Vårmätaren 49 och
Vårmätaren 1
Olovlig fasadändring (nya balkongräcken) inom fastigheten HAVSUTTERN 15
Utredning om ändring av vatten- och avloppsinstallation utan startbesked inom
fastigheten VISKE 8, uttagande av byggsanktionsavgift
Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheten HUSIE 172:256, fråga om
föreläggande vid vite
Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheterna TULLSTORP 180:84
samt HUSIE 172:256, föreläggande vid vite
Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheten TYGELSJÖ 54:4,
föreläggande vid vite
Tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse
(akutboende) inom fastigheten SOLSKIFTET 1
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§

79

Genomgång och föredragning av ärenden

Paragrafen är justerad
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§

80

Val av justerare (justering den 17 april 2019)

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden utser Martin Molin (C) att tillsammans med ordföranden Sofia
Hedén (S) justera stadsbyggnadsnämndens protokoll avseende §§ 79-100 samt §§ 101-106
från den 11 april 2019.
2. Stadsbyggnadsnämnden utser Darko Simic (M) att tillsammans med ordföranden Sofia
Hedén (S) justera stadsbyggnadsnämndens protokoll avseende § 101 från den 11 april 2019.
3. Justering sker den 17 april 2019.
Paragrafen är justerad
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§

81

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

Paragrafen är justerad
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§

82

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

Paragrafen är justerad
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§

83

Anmälan av inkomna handlingar

SBN-2018-1397
Sammanfattning

Förteckning över inkomna handlingar inför stadsbyggnadsnämndens ordinarie sammanträde
2019-04-11.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 - Anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunfullmäktige - § 42 Ändring av Tidplan för budget och
uppföljning 2019 avseende Beslut om budget 2020, STK-2019-158, SBN-2019-300
2. Beslut från kommunfullmäktige - § 48 Revidering av stadsbyggnadsnämndens
taxa, STK-2019-2, SBN-2018-1331
3. Information från Arbetsmiljöverket - Till förtroendevalda, Arbetsmiljöverket
besöker regioner och kommuner, SBN-2019-314
4. Beslut från länsstyrelsen - Samråd enligt miljöbalken för ledningsdragning på
fastigheten Oxie 26:1 i Malmö kommun, NP 525-4915-2019, SBN-2019-317

Paragrafen är justerad
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§

84

Information om stadsbyggnadskontorets process- och digitaliseringsarbete

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden informeras om stadsbyggnadskontorets process- och
digitaliseringsarbete. Informationen hålls av avdelningschefen Ewa Rannestig och
kanslichefen Erika Knobblock.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

85

Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande

SBN-2019-190
Sammanfattning

Malmö stads budget för 2019 innefattar ett uppdrag om klimatneutralt byggande enligt
följande skrivning: Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag
att ta fram strategier för klimatneutralt byggande. Uppdraget syftar till att minska den
klimatbelastning som bygg- och anläggningssektorn står för i dagsläget.
Uppdraget har lagts upp och drivs i två parallella spår.
Spår 1, det kommuninterna spåret, som syftar till att möjliggöra en kommunintern
förflyttning, styrning mot och genomförande av klimatneutralt byggande. Här deltar
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen genom stadsfastigheter samt
fastighets- och gatukontoret. Stadskontoret, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen deltar vid behov. Arbetet drivs inledningsvis genom föreläsningar
och workshops för att skapa en bredare förankring och förståelse för frågorna inom
organisationen men också för att synliggöra stadens behov och möjligheter inom
klimatneutralt byggande.
Spår 2, det externa spåret, drivs av de lokalt verksamma byggaktörerna. Det externa spåret
syftar till att ta fram en gemensam grund att arbeta utifrån för de lokala byggaktörerna i
Malmö. Malmö stad är representerat i dess samordningsgrupp. Byggaktörernas ambitioner
avses sammanställas i ”Lokal Färdplan Malmö 2030”.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen om hur stadsbyggnadskontoret
tillsammans med berörda förvaltningar tar sig an budgetuppdraget 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets arbetsmetod med de två
parallella spåren, ett kommuninternt spår samt deltagande i ett externt aktörsdrivet spår.
3. Stadsbyggnadsnämnden skickar informationen till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att lägga till den
formulering om att ställa sig bakom färdplanen som fanns i den ursprungliga versionen av
tjänsteskrivelsen skulle läggas till.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) tilläggsyrkande och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer Mårten Espmarkers (MP) yrkande mot sitt eget yrkande att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag och finner
att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag.
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Särskilda yttranden, reservationer

Mårten Espmarker (MP) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga)
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 20190411 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande

Paragrafen är justerad
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-04-11
Budgetuppdrag 2019 - Strategier för klimatneutralt byggande
Diarienr: SBN-2019-190
Uppdraget om strategier för klimatneutralt byggande förhandlades in i budget 2019 av
Miljöpartiet, och vi är stolta och glada över uppdraget som nu tagits fram. Byggsektorn
står för utsläpp av växthusgaser i samma storlek som hela transportsektorn och det
privata näringslivet i Malmö går nu fram med en lokal färdplan för klimatneutralt
byggande, med bas i den färdplan som Sveriges byggindustrier överlämnade till
regeringen 2018.
Uppdraget är väl genomarbetat och rätt använt kommer Malmö stad kunna börja
arbeta med att sänka sina utsläpp från byggandet av samhällsservice. Vi hade dock
hoppats att det rödblåa styret också skulle orka gå hela vägen och ställa sig bakom den
färdplan som näringslivet tagit fram. Vi är glada för uppdraget och ställer oss bakom
det, men yrkade på att den formulering om att ställa sig bakom färdplanen som fanns i
den ursprungliga versionen av tjänsteskrivelsen skulle läggas till. Vi reserverar oss till
förmån för tilläggsyrkandet då det inte fann gehör hos styret.
Över hela världen höjs barn och ungdomars röster för att vi politiker ska ta vårt ansvar
för att hejda klimatförändringarna. I det läget hade vi hoppats att inte Malmö stad, med
sina ständiga utspel om Agenda 2030, behövde baxas in i omställningen av privat
näringsliv. Vi hoppas att styret kommer tänka om och än en gång ta ledningen inom
hållbar utveckling i vår stad.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espermarker
_____________________________
Mårten Espermarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
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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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: SBN 2019-190
Ärendet gäller uppdrag om klimatneutralt byggande där uppdraget är att ta fram strategier för
klimatneutralt byggande. Vi Sverigedemokrater ser med tillförsikt fram emot de olika lösningar
som framtiden har.
Vi vill dock lyfta ett varningens finger då staden är i behov av billiga bostäder och vi samtidigt ser
att de klimatneutrala materialen är dyrare, samtidigt är de olika certifieringar som i dag finns
också en fördyrande process, där krav ställs på transporter av material, transporter av maskiner
samt eventuell hantering av restavfall.
De omnämns trähus som samtidigt har en väsentligt kortare livslängd.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

86

Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan Widman (L) gällande
bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113

SBN-2018-1289
Sammanfattning

Allan Widman (L) har i motion till kommunstyrelsen yrkat för att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att skapa förslag på hur ägardirektiven till MKB ändras så att
överlåtelse av hyresfastigheter ska ske för att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden
där detta idag är alltför ensidigt. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 201904-18.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig över motion av Allan Widman (L) gällande Bredare utbud
av upplåtelseformer i utanförskapet” enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Yrkanden

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden i punkt 3 ska besluta att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden i punkt 3 ska föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer först proposition på samtliga yrkanden och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag
Votering begärs.
För att ta fram vilket av de kvarvarande yrkande som ska utgöra motförslag vid
huvudvoteringen ställer ordföranden Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bifalla motionen
mot Mikael Anderssons (V) yrkande att avslå motionen mot varandra och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att Martin Molins (C) yrkande ska utgöra motförslag till
hennes eget yrkande vid voteringen.
Ordförande Sofia Hedén (S) ställer därefter sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska
besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Martin Molins (C) m.fl. yrkande
att bifalla motionen och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget förslag.
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Votering

Stadsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som röstar
på Sofia Hedéns (S) yrkande att anse motionen besvarad röstar ja, de ledamöter som röstar på
Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bifalla motionen röstar nej.
Omröstning utfaller med vad som framgår i bifogad voteringslista.
Med åtta (8) ja-röster mot fyra (4) nej-röster samt en (1) ledamot som avstår från att rösta
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 gemensamt skriftligt reservation (se bilaga).
Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan
Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Yttrande SBN 190411 Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan Widman
(L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskapet
Följebrev Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer
i utanförskapet, STK-2018-1113
Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av upplåtelseformer i
utanförskapet

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-11

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §86

Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan Widman (L) gällande bredare utbud av
upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113, SBN-2018-1289
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja, för att besluta i enlighet med Sofia Hedéns (S) yrkande. Nej, för att besluta i enlighet med
Martin Molins (C) m.fl. yrkande.
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
8

4

1
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Reservation

17

Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende 8: Remiss från KS – Motion av Allan Widman (L) gällande
bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskapet. STK-2018-1113
Liberalen Allan Widman yrkar i sin motion ”Bredare utbud i utanförskapet” på att
förslag ska framtas på hur ägardirektiven till MKB kan ändras så att överlåtelse av
hyresfastigheter kan ske i syfte att bredda utbudet av upplåtelseformer i områden där
detta idag är ensidigt.
Vi i Moderaterna och Centerpartiet tycker att Widman (L) har goda poänger i sin
motion. I dag är det ett flertal av de i fullmäktige representerade partierna som säger
sig se bekymmer med boendesegregation. Det måste därför fram flera lösningar på
denna problematik.
Förutom att planera bostadsområden – i nya eller i förtätningar - på ett klokt sätt med
en mångfald av boendeformer och -kostnader, bör vi också se till att det går att göra
bostadskarriär inom sitt område. Något som förstås är svårt om det inte finns olika
typer av boenden. Idag finns det därför en tendens att flytta när ens ekonomi går upp
eller ner, fastän man kanske trivs och skulle vilja bo kvar. I synnerhet är detta viktigt i
områden som är drabbade av social utsatthet och med socioekonomiska utmaningar.
Ett blandat utbud av boenden skulle kunna bidra till att lyfta sådana områden. Något
som det gärna planeras för i helt nya områden, men som det uppenbarligen i
befintligt bestånd finns ett motstånd mot.
I Malmö finns det ont om billiga bostadsrätter, att omvandla enstaka byggnader till
bostadsrätter i utanförskapsområden ökar möjlighet för människor, att med lägre
kostnad, kunna köpa sin första bostad och få större rådighet och frihet i livet.
Vad motionären önskar är att ägardirektiven ses över för att se om det går att
möjliggöra överlåtelse av MBKs hyresfastigheter. Svaret från majoriteten och
förvaltningen är till mångt och mycket inne på samma resonemang som motionären
men valde att vilja se motionen som besvarad.
Vi, till skillnad från motionärens egna partikamrater, yrkade däremot att yttrandet
skulle föreslå bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
Darko Simic (M)
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)
Martin Molin (C)

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

Susanne Ydstedt (M)

18

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Remiss från kommunstyrelsen - Motion av Allan Widman (L) gällande
bredare utbud av upplåtelseformer i utanförskapet, STK-2018-1113

SBN-2018-1289

Malmöborna behöver billiga hyresrätter
Motionen föreslår att ägardirektiven till MKB ska ändras så att hyresfastigheter omvandlas till
bostadsrätter.
Vänsterpartiet anser att det är helt fel väg att minska antalet hyresrätter med lägre hyra till förmån
för att skapa bostadsrätter och ange skälet att bryta utanförskapet. Vill man skapa områden med
blandade upplåtelseformer går det utmärkt att bygga hyresrätter i områden med många
bostadsrätter och omvänt.
Den långa bostadskön visar att det fortfarande saknas många bostäder i Malmö, vilket bidrar till att
människor tvingas leva i trångboddhet och/eller har svårt att få sin första egna bostad. I vår stad
finns många hushåll som inte har ekonomi att köpa bostadsrätter eller har plånbok att hyra
nyproducerade hyresrätter. För dessa hushåll spelar tillgången på hyresrätter med lägre hyra en
stor roll, det är enda chansen att få ett kontrakt på en egen bostad. Vänsterpartiet tycker även att
det är viktigt att slå fast att det inte finns något egenvärde att äga sin bostad.
Vi yrkade därför att motionen skulle avslås. Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till
förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson
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§

87

Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9), STK-2019-409

SBN-2019-271
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har lämnat över Översiktsplaneutredningens slutbetänkande Privat
Initiativrätt-- Planintressentens medverkan vid detaljplanläggning till stadsbyggnadsnämnden för
stadsbyggnadsnämndens att yttra sig över till kommunstyrelsen innan dess svar lämnas till
Näringsdepartementet. Stadsbyggnadsnämndens svar ska ha kommit in till kommunstyrelsen
senast den 26 april 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt
- Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9) enligt stadsbyggnadskontorets
förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Yttrande över Översiktsplaneutredningens
slutbetänkande SOU 2019:9
Yttrande över Översiktsplaneutredningens slutbetänkande SOU 2019:9
Privat initiativrätt - Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU
2019:9)
Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt - Planintressentens
medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)
Följebrev Remiss från Näringsdepartementet - Privat initiativrätt Planintressentens medverkan vid detaljplan

Paragrafen är justerad
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Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

SBN-2014-379
Sammanfattning

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037) har till syfte att utveckla det centralstationsnära
området till en nära, tät, grön och funktionsblandad del av Malmös centrum. Översiktsplanen
föreslås godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen och därefter vidare till
kommunfullmäktige för beslut om antagande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande med de justeringar som följer av nämndens
beslut.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå kommunfullmäktige
att anta planen.
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner stadsbyggnadskontorets förslag till Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner Översiktsplan för
Nyhamnen (april 2019) med tillhörande utlåtande och att den ska föreslå kommunfullmäktige
att anta planen.
Yrkanden

Lars Hellström (L), Sofia Hedén (S), José Luis Munoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S),
Shaip Morina, Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren
(M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska lägga ordet "väsentligt" i andra stycket på sidan 12
så lydelsen blir "Bebyggelsen ska i delar kunna vara väsentligt högre..." samt i 3:e punkten på
sidan 30 så lydelsen blir "Antalet våningar kan vara väsentligt högre...".
Mikael Andersson (V) yrkar avslag på Lars Hellströms (L) m.fl. ändringsyrkande avseende
sidan 12 och 30.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ta bort "...utan genomfartstrafik..." under rutan med rubriken
"Lugna kvarter" på sidan 16.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska byta ut ordet "kan" mot "bör" i 3:e punkten på sidan 30 så
lydelsen blir "Antalet våningar bör vara..."
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ta bort första meningen som börjar med "Stora bostadskvarter
ska ha allmänna passager..." i 1:a punkten på sidan 31.
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Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden efter "...under barngårdsterassen,..." ska lägga till "...inuti byggnader
och på lägre våningsplan där dagsljusförhållanden gör andra användningsområden
olämpliga,..." i andra meningen i 6:e punkten på sidan 31.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ändra de första tre meningarna i 1:a punkten under rubriken
"Planeringsriktlinjer" på sidan 39 som börjar med "Kollektivtrafiken ska utgöra..." så att
lydelsen blir "För att Malmös högt ställda transportmål ska bli verkliga är det viktigt att en
attraktiv kollektivtrafik finns på plats redan i ett tidigt skede. Huvudstråket genom Nyhamnen
ska ligga i Hans Michaelsensgatan....
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden lägga till två nya punkter på sidan 39/40 som lyder "Öster om
Västkustvägen bör det utredas om en attraktiv pendlarparkering kan anläggas med goda
kopplingar till Nyhamnen och Västra Hamnen." samt "För att skapa en robust infrastruktur
är det viktigt att också studera fler trafikflöden än den målsättningen som Malmös trafik och
mobilitetsplan innebär för att öka kunskapen om planens känslighet och framtidssäkra
trafiksituationen"
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska återremittera
översiktsplanen med syfte att ta fram en trafikkonsekvensutredning för en högre andel
biltrafik än den prognosticerade om 20 procent.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden på sidan 12 och 40 ta bort de
föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras mellan de konstgjorda öarna och
istället uppföra en gång- och cykelbro på samma sträckning.
Mårten Espmarker (MP), Sofia Hedén (S), José Luis Munoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S),
Shaip Morina yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ta bort sista meningen i första punkten
som börjar med "I de fall underbyggda gårdar..." på sidan 35.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Anders Olins (SD) m.fl. återremissyrkande samt yrkar avslag
på samtliga ändrings- och tilläggsyrkanden ställda endast från Martin Molin (C), Darko Simic
(M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M). Sofia Hedén (S) yrkar även avslag på
Mårten Espmarkers (MP) ändringsyrkanden avseende sidan 32 och 40.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer först Anders Olins (SD) m.fl. yrkande om återremiss av
översiktsplanen mot hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att
stadsbyggnadsnämnden ska avgöra ärendet idag
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Lars Hellströms (L) m.fl. yrkande att lägga till
ordet "väsentligt på sidan 12 och 30 mot Mikael Anderssons (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt Lars Hellströms (L) m.fl.
förslag.
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Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molin (C) m.fl. yrkande att ändra ordet
"bör" till "kan" i 3:e punkten på sidan 30 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Mårten Espmarkers (MP) yrkande om
ändring på sidan 12 och 40 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om ändring på
sidan 16 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Votering

Votering begärs.
Stadsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som röstar
på Sofia Hedéns (S) yrkande att avslå ändringsyrkande på sidan 16 röstar ja, de ledamöter
som röstar på Martin Molins (C) m.fl. ändringsyrkande på sidan 16 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.
Fortsatt beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. ändringsyrkande om att
stryka första meningen i 1:a stycket på sidan 31 mot hennes yrkande om avslag på detsamma
och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om tillägg i 6:e
punkten på sidan 31 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Mårten Espmarkers (MP) m.fl. yrkande om
ändring på sidan 35 mot Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och
Mats Brogren (M) yrkande om avslag på detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt Mårten Espmarkers (MP) m.fl. förslag.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om ändring
av de första tre meningarna under 1:a punkten på sidan 39 mot hennes yrkande om avslag på
detsamma och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer därefter Martin Molins (C) m.fl. yrkande om tillägg av
två ny punkter på sida 39/40 mot hennes yrkande om avslag på detsamma och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
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Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Mårten Espmarker (MP) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 Översiktsplan för Nyhamnen,
antagandehandling
ÖP_Nyhamnen
ÖP_Nyhamnen_Miljökonsekvensbeskrivning_antagande
ÖP_Nyhamnen_Utlåtande
ÖP_Nyhamnen_Utställningsyttranden

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-04-11

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §88
Ärende:

Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037), SBN-2014-379

Voteringslist(or)
Avslag på Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M)
yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska ta bort "...utan genomfartstrafik..." i rutan med rubriken
"Lugna kvarter" på sidan 16. Ja för att avslå ändringsyrkandet, nej för a
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
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)

Nyhamnen är ett otroligt spännande projekt. En intressant ny stadsdel ur många aspekter.
Med kanske 9 000 nya bostäder och 16 000 nya arbetsplatser kommer det att finnas och
krävas biltrafik förutom cykel- och kollektivtrafik.
Kommer två öst-västliga och en nord-sydlig stadshuvudgata kunna hantera denna ökade
trafiken. Delar av dessa huvudgator skall även avlasta trafiken mot Västra Hamnen.
Vi tror inte att det är realistiskt att prognosticera 20% biltrafik till och från Nyhamnen.
Vi tror att vi bör titta på mer realistiska siffror så att vi inte får ett liknande problem som finns i
Västra Hamnen.

Sverigedemokraterna yrkade på en återremiss i syfte att få en trafikkonsekvensutredning för
en högre andel biltrafik än den prognosticerade om 20%.
Detta avslogs av de styrande i Malmö och därför vill Sverigedemokraterna reservera sig mot
den prognosticerade trafikplaneringen.

Malmö 2019-04-12
Sverigedemokraterna Malmö

Anders Olin

Åsa Ahnfeldt
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Översiktsplan för Nyhamnen
SBN-2016-92

En god stadsmiljö kan byggas i Nyhamnen
Översiktsplanen innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att
bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större
område än tidigare i Malmö.
Under sammanträdet yrkades det på en kraftig förändring som innebär att målsättningen
att bygga med en generell malmöskala på 5-6 våningar skulle förändras till att skalan för
området skulle vara väsentligt högre.
Denna formulering kan vi inte ställa oss bakom då den tidigare formuleringen inte
utesluter enstaka högre hus men att malmöskalan på 5-6 ska vara utgångspunkt för
planering och genomförande. En förändring riskerar att regelverk för dagsljus för
kommande bostäder inte kan uppnås.
Vänsterpartiet yrkade därför att den ursprungliga formuleringen skulle vara kvar.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

27

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-04-11
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Diarienr: SBN-2014-379
Vi ser positivt på Översiktsplanen för Nyhamnen som har stor potential att bli
en ny modern, grön och hållbar stadsdel.
Miljöpartiet yrkade på att ändra i översiktsplanen genom att ta bort de
föreslagna undervattenstunnlarna för bil som planeras mellan de konstgjorda
öarna. Dessa tunnlar kommer att kosta stora summor pengar och ge stor klimatoch miljöpåverkan.
Kostnaderna för dessa tunnlar kommer att ge höjda hyror och högre
försäljningpris för de bostäder och kontor som ska byggas i Nyhamnen.
Miljöpartiet arbetar för att fler bostäder till rimlig kostnad ska kunna byggas i
Malmös centrala delar. Vår ståndpunkt är att undervattenstunnlarna orsakar
onödigt ökade kostnader för de boende i Nyhamnen, samt onödig klimat- och
miljöpåverkan. Vi hade istället velat se en gång- och cykelbro på samma
sträckning.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espermarker
_____________________________
Mårten Espermarker, ledamot nämnd
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare nämnd

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 10
Översiktsplan för Nyhamnen (ÖP 2037)
Det är glädjande att översiktsplanen för Nyhamnen äntligen kommer upp för antagande, och att
utvecklingen under planarbetet gått under rätt håll. Att Malmös absolut attraktivaste
exploateringsområde nu äntligen är redo att utvecklas är väldigt positivt.
Att styret och förvaltningen efter många omtag under planarbetets gång tillslut valde att ge efter för
den linje som Moderaterna drivit genom hela processen om att detta A-läge måste tillvaratas med
högre och tätare bebyggelse för att utvecklas till en Europeisk knutpunkt av internationella mått är
glädjande. Tyvärr finns det ytterligare aspekter, där Centerpartiet och Moderaterna gärna ville se
förbättring, men där styret valde att avslå våra förslag.
Bland annat så ville vi:
• Möjliggöra för högre och tätare bebyggelse, så att ännu fler människor kan bo och arbeta i
Nyhamnen, Ska Malmö växa till en halv miljon invånare de kommande tjugo åren måste vi ta
alla chanser vi kan få till förtätning.
•

Planera för en attraktivare kollektivtrafik. Ska vi nå de högt ställda trafikmålen i Malmö är fler
superbussar inte tillräckligt. Planen nämner också spårvagnar, vilket varit politiskt
problematiskt och dessutom ger orimligt lite nytta i förhållande till investeringskostnad. I
Nyhamnen hade de absolut funnit möjlighet att planera med ett resandeunderlag för ett helt
separerat (och förarlöst) kollektivtrafiksystem med hög driftsäkerhet och attraktivitet, t.ex en
metro som i Köpenhamn, en linbana eller något annat snabbt och effektivt transportmedel

•

Skapa en attraktivare stadsdelspark. Dagens plan innehåller en stor central park, omgiven av
bebyggelse och utan trafik. Intentionen är god, men faktum med att attraktiva mötespunkter
kräver liv och rörelse. Därför ville vi se över möjligheten att planera gatunätet så att trafiken
fördelas över hela Nyhamnen, även om det sker på fotgängarna och cyklisternas villkor inne i
området. Den stora bilfria zonen man planerar för i Nyhamnen för tyvärr tankarna till
Stadionparken, Nydalaparken och andra otrygga platser

•

Möjliggöra för slutna kvarter. Den vision som finns om att alla bostadsgårdar ska vara till för
alla leder tyvärr till att många ytor upplevs som allt för offentliga för att vara privata, men allt
för privata för att vara offentliga. Det är dåligt markutnyttjande som vi inte kan acceptera.
Låt istället byggherrarna bygga helt slutna kvarter så de boende känner sig trygga med att
släppa ut sina barn, sin katt eller motsvarande, trots att det är mitt i centrala Malmö. Slutna
kvarter minskar dessutom risken för ventruiska vindar och bidrar till ett bättre mikroklimat.

•

Öka byggherrarnas frihet att anlägga parkering där det passar. I den nuvarande planen är
möjligheten att anordna parkeringsplatser ytterst begränsad för den enskilda byggherren. I
Centerpartiet och Moderaternas vision av Malmö ska den enskilde aktörens möjlighet
utökas, för att låta varje kvarter ta tillvara på sin fulla potential. Därför ville vi utöka
möjligheterna för att anlägga parkering till att innefatta alla ytor som inte har
marknadsmässig potential för andra funktioner, till exempel bottenvåningar i
höghusområden och innergårdar i större byggnadskomplex.
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•

Bygga en attraktiv pendlarparkering. En stor del av trafiken i Malmö (framförallt till Västra
hamnen och i framtiden även Nyhamnen) består av inpendling. För den som av olika skäl inte
kan ta tåget eller bussen hela vägen hade en attraktiv pendlarparkering i utkanten av Malmö
varit en lösning. Optimalt är att trafiken ska kunna köra direkt från motorvägen, in i ett
parkeringshus och byta till kollektivtrafik för att undvika trängseln inne i stan.

•

Planera för en hållbar trafiksituation. Nyhamnen är planerad efter Malmö Stads Trafik och
Mobilitetsplan (TROMP), ett dokument med högt ställda mål, men med brister i
genomförandebeskrivningen. I t.ex Västra Hamnen, där målsättningen varit snarlik, men
metoden för att nå målen framförallt har varit att fysiskt tränga ut bilen, har lett till en dålig
trafiksituation och en begränsad investeringsvilja för framförallt företag som istället
etablerat sig i det lättillgängliga Hyllie. Tyvärr ser vi en risk att samma sak händer med
Nyhamnen.
För oss är det viktigt att medlen för att nå målen i första hand alltid är morötter snarare än
piska. Därför yrkade vi på tilläggsförslag med bland annat attraktiv kollektivtrafik och
pendlarparkering. Tyvärr gick inte det igenom. Därför föreslog vi att man, förutom att
planera med en trafikutveckling enligt TROMPen också skulle analysera området ur andra,
mer realistiska trafikscenarion för att öka beredskapen för alternativa utvecklingar och
undvika att skapa en stadsdel där transportflödena utgör en begränsning för företags
investeringsvilja, stadsdelens attraktivitet och Malmös utveckling.

Tyvärr vann ingen av våra förbättringsförslag gehör. Av den anledningen reserverar vi oss mot den nu
liggande översiktsplanen till förmån för våra egna förbättringsförslag

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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Detaljplan för fastigheten Teknikern 2 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5559)

SBN-2016-1201
Sammanfattning

Antagande. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder i direkt anslutning
till befintliga seniorbostäder. Därutöver prövas befintliga verksamheter, bostäder, vård och
park.
Jäv
Bo Stefan Claesson (SD) 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.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska beslut att avslå antagandet av
detaljplanen.
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 Mikael Anderssons (V) yrkade om avslag
på antagandet av detaljplanen och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
hennes eget förslag.
Reservationer

Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5559 antagande
Dp 5559 Utlåtande efter granskning
Dp 5559 Planbeskrivning Antagande
Dp 5559 Samrådsredogörelse
Dp 5559 Plankarta Antagande
Reservation från Vänsterpartiet 2017-06-22

Paragrafen är justerad
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Detaljplan för fastigheten Teknikern 2 m.fl. i Hyllie i Malmö (DP 5559)
SBN-2016-1201

Bygg inte i malmöbornas parker
Södertorpsgården vill bygga ett seniorboende i anslutning till sitt befintliga boende. Denna
detaljplan har tidigare varit uppe för beslut. Vänsterpartiet har inte ändrat uppfattning i sakfrågan.
Problemet med denna detaljplan är att allmän parkmark används till byggnationen, trots att
hårdgjord kvartersmark finns att tillgå. I en tidigare planprocess i detta ärende har,
stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden och Miljönämnden varit negativa till att bebygga
parkmarken. Vid denna och framtida förtätningar av staden bör grönstråk och grönytor värnas och
redan hårdgjorda ytor användas i första hand.
Vänsterpartiet yrkade att den hårdgjorda marken norr om nuvarande Södertorpsgården bör
användas för att spara på parkmarken.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

32

§

90

Detaljplan för fastigheten Hamnen 22:33 i Hamnen i Malmö (Dp 5595)

SBN-2018-324
Sammanfattning

Antagande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en kontorsbyggnad med
centrumverksamheter i bottenvåning samt ett underjordiskt garage. Byggnaden ska anpassas
till en framtida urban stadsstruktur.
Jäv
Mårten Espmarker (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.
Yrkanden

Jens Kindt (MP) och Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta
att passagen genom huskroppen ska hållas öppen.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Jens Kindt (MP) m.fl. ändringsyrkande 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 Jens Kindt (MP) m.fl. tilläggsyrkande och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget förslag.
Reservationer

Jens Kindt (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget tilläggsyrkande.
Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5595 antagande
Dp 5595 Utlåtande efter granskning
Dp 5595 Planbeskrivning antagande
Dp 5595 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5595 Plankarta antagande

Paragrafen är justerad
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Detaljplan för för fastigheten Hamnen 22:33 i Hamnen i Malmö (Dp
5595)
SBN-2018-324

Stängda gaturum blir otrygga
Ärendet berör en detaljplan för en lång kontorsbyggnad efter Carlsgatans norra sida.
Bangårdsterassens massiva och höga hus måste på södra sidan av gatan måste mötas av
byggnadsvolymer och en helt annan grad av öppenhet för att gatan ska skapa otrygghet
för gående och cyklister. Förslaget ger möjlighet att sluta den passage genom huskroppen
som gör att långa fasaden blir avbruten och gående kan ta sig genom huskroppen utan
att gå runt densamma.
Vi yrkade därför att passagen skulle hållas öppen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

För Vänsterpartiet

Mikael Andersson

34

§

91

Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 m.fl. i Hamnen i Malmö (Dp
5478)

SBN-2016-92
Sammanfattning

Godkännande. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en omvandling av industrimark till tät,
varierad och funktionsblandad bebyggelse i ett attraktivt och centralt läge i anslutning till
Centralstationen och som en del i Nyhamnens omvandling till blandad stad. Detaljplanen
möjliggör för en bro över spårområdet som binder samman Nyhamnen och planområdet
med den gamla staden söder om kanalen. Planens syfte är även att säkerställa bevarande av
kulturhistorisk värdefull bebyggelse och skapa rekreativa platser och stråk av parkkaraktär.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar förslaget till detaljplan till kommunfullmäktige för
antagande.
3. Stadsbyggnadsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Särskilda yttranden, reservationer

Mikael Andersson (V) inkommer med ett särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag












G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5478 godkännande
Dp 5478 Utlåtande efter granskning godkännande
Dp 5478 Planbeskrivning godkännande
Dp 5478 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5478 Plankarta godkännade
Dp 5478 Illustrationskarta godkännande
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2017-03-24
Reservation från Moderaterna och Liberalerna
Särskilt yttrande från Liberalerna och Moderaterna 2018-08-23
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet 2018-08-23

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Detaljplan för för fastigheten Innerstaden 31:11 m. fl. i Hamnen i
Malmö (Dp 5478)
SBN-2016-92

En god stadsmiljö kan byggas runt Malmö C
Området för planen är göra en utbyggnad med hög exploateringsgrad norr om
stationsområdet vid Malmö Central.
Vi är oroade över den höga exploateringsgraden och att detaljplanen ger möjlighet till en
högre byggnation än tidigare. Problemet med vindbildning kring höga hus är välkänt.
Förslaget innehåller nu fler byggnader på upp till 60 meter och mer kompakta
byggnadskroppar vilket riskerar att Carlsgatans miljö kommer att upplevas som otrygg på
grund av det massiva formatet.
Detta centrala område kan inte planeras så att de inte blir tillgängliga. Planen bör säkra
att malmöborna får tillgång till Bangårdsterassen. Tingsrättens läge och verksamhet får
inte heller skapa avstängda ”rum” på grund av säkerhetsbehov för domstolen.
Vi är oroade över att den tidigare kombinerade bron för cykel- och gångtrafik över
spårområdet har strukits ur denna detaljplan. Infrastrukturen för trygg och säker trafik ska
finns med i planering och byggnation i ett tidigt skede.

För Vänsterpartiet

Mikael Andersson

36

§

92

Detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Toarp i Malmö (Dp 5642)

SBN-2018-1293
Sammanfattning

Planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att omvandla gårdens
byggnader till bostäder och samtidigt bevara värdefulla kulturvärden. Planläggningen
motiveras av att byggnaderna inte har någon funktion idag och riskerar att förfalla om de inte
får en ny användning. Gården har goda förutsättningar att bli en bra bostadsmiljö.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Toarp 4:27 i Oxie i Malmö (Dp 5642).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5642 Planuppdrag
Dp 5642 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

93

Detaljplan för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge i Malmö
(Dp 5643)

SBN-2018-1154
Sammanfattning

Planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten med fler
radhus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Vannagården 7 i Östra Skrävlinge i Malmö (Dp 5643).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5643 Planuppdrag
Dp 5643 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

94

Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö
(ÄDp 5645)

SBN-2019-246
Sammanfattning

Planuppdrag. Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa att lokaler för
centrumverksamhet bevaras i bottenvåningen ut mot Amiralsgatan och Karlskronaplan.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i Malmö (ÄDp
5645).
Yrkanden

Anders Olin (SD), Åsa Ahnfeldt (SD), Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per
Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att
avslå planuppdraget.
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 Anders Olins (SD) m.fl. yrkade om avslag
på planuppdraget och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget
förslag.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
avslagsyrkande.
Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) inkommer
med ett gemensamt särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 ÄDp 5645 Planuppdrag
ÄDp 5645 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende 16: Ändring av detaljplan för fastigheten Härden 11 i Möllevången i
Malmö (ÄDp 5645)
I detta ärende hanterar vi en detaljplaneändring på fastigheten HÄRDEN 11 (Amiralsgatan 45).
Syftet med ändringen av detaljplanen är att säkerställa att lokaler för centrumverksamhet
bevaras i bottenvåningen ut mot Amiralsgatan och Karlskronaplan.
Lokalen ägs av en bostadsrättsförening som ansökt om att få ombilda butikslokalen till små
bostäder, vilket vi håller med om att det finns ett behov av. Vi anser dessutom att var och en
ska ha rätten att disponera sina lokaler som de önskar, den rätten att bestämma över
fastighetens framtid värnar vi.
Butiker, kultur- och nöjeslokaler i bottenplan tillför många positiva aspekter till stadsliv och vi
ser gärna att de är kvar om möjlighet finns. Då det är Malmö Stads önskan att det ska finnas
levande bottenvåningar i vissa områden bör också Malmö stad medverka till att de områdena
blir attraktiva ur ett kultur- och handelsperspektiv. Malmö Stad i dialog med sökanden borde
åtminstone utarbeta några förslag på vad som är möjligt att göra för att behålla denna
centrumverksamhet.
Att skapa en trevlig och trygg miljö utanför lokalerna ska vara målet för att attrahera besökare,
men i detta fall verkar man inte ha fört en dialog vilka åtgärder som behövs för att behålla ett
levande kvarter med liv och rörelse. Vår åsikt är att levande bottenvåningar ska lösas med
attraktiva kultur- och handelsmiljöer, inte med tvingande lagstiftning.
Med anledning av ovanstående lämnar vi ett särskilt yttrande i ärendet.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)

40

§

95

Detaljplan för område norr om Kvarteret Polonäsen i Fosie i Malmö (Dp
5258)

SBN-2014-140
Sammanfattning

Återkallande. Stadsbyggnadsnämnden gav 2012-06-14 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
påbörja planarbete för att möjliggöra byggnation av en ny förskola. På platsen finns idag
tillfälliga lokaler för förskola. Då det inte finns något behov av en permanent förskola när det
tillfälliga lovet löper ut, behövs ingen ny detaljplan och planärendet kan återkallas.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för Detaljplan för område norr om
kvarteret Polonäsen (Dp 5258).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 190411 Dp 5258 återkallande

Paragrafen är justerad
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§

96

Fasadändring (nybyggnad av ramp) inom fastigheten KANINEN 27

SBN-2019-346
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (nybyggnad av ramp) på fastigheten: KANINEN 27
(SÖDRA FÖRSTADSGATAN 51) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Arbetena får således påbörjas när byggherren så
finner lämpligt.
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende. Byggnadsverket
(rampen) får således tas i bruk utan slutbesked.
Anteckningar till beslut Åtgärden är förenlig med gällande plan, dp 4946, och uppfyller
även i övrigt kraven i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
1 arkitektritning
Övriga upplysningar
Tänk på att även om du har bygglov och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra
veckor efter att bygglovets kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
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 inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Yrkanden

Mikael Andersson (V) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att avslå 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 Mikael Anderssons (V) yrkade att avslå
ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med hennes
eget förslag.

42

Reservationer

Mikael Andersson (V) inkommer med en skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 KANINEN 27
SBN 2018-003494 KANINEN 27_bilaga

Paragrafen är justerad
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: Fasadändring (nybyggnad av ramp) inom fastigheten KANINEN 27
SBN-2019-346

Trygg miljö för gående och cyklister måste prioriteras
Ärendet berör ett bygglov för en nybyggnad av en ramp efter västra sidan av Triangelns
köpcentrum. Rampen avser användas av den planerade livsmedelsaffär som håller på att
etableras i fastigheten. Idag finns en ramp, men den är byggd för att öka tillgängligheten
till affärslokalerna och inte i första hand för varuleveranser.
Vi anser inte att det är rimligt att en ramp byggs för varuleveranser av kylvaror från
gatan, över gångbanan, till fastigheten. Andra leveranser till butiken och övriga
affärsidkare i köpcentret sker via redan byggda transportkanaler inom fastigheten.
Vi yrkade avslag på bygglovet för en ny ramp.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Mikael Andersson

44

§

97

Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser inom
fastigheten HAMMAREN 11

SBN-2019-348
Sammanfattning

Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 10 år för anordnande av parkeringsplatser på
fastigheten: HAMMAREN 11 (HAGSTORPSGATAN 6) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 1 334 kr.
Yrkanden

Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta att återremittera ärendet till stadsbyggnadskontoret i
syfteför att se om det finns en lösning att angöra parkeringsplatser utan backning.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta att
bevilja ansökan om bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Martin Molins (C) m.fl. yrkande om återremiss och yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sofia Hedén (S) ställer Martin Molins (C) m.fl. yrkade om återremiss mot
hennes eget yrkande om avslag på återremissyrkandet och finner att stadsbyggnadsnämnden
ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden Sofia Hedén ställer därefter sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska
besluta i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Anders Olins (SD) m.fl. yrkande
att bevilja ansökan om bygglov och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med
hennes eget förslag.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande att bevilja bygglov.
Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) reserverar
inkommer med en gemensam skriftlig reservation (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 HAMMAREN 11
SBN 2019-000109 HAMMAREN 11_bilaga
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Paragrafen är justerad
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 19
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser inom fastigheten
HAMMAREN 11
Majoriteten avslog en ansökan om bygglov för anordnande av 4 stycken parkeringsplatser på
Hagstorpsgatan 6, utanför en inomhuspadelbana. Det hänvisas till en gammal detaljplan från
1948-08-22 samt att det skulle vara trafikfarligt att backa ut från parkeringsplatsen.
Vi anser att anlägga några parkeringsplatser utanför padellokalen skulle underlätta för
besökare och det skulle gå att anordna på ett trafiksäkert sätt då det inte finns någon trafik
på gatan som är en smal återvändsgata. Man skall underlätta för verksamheten och det är
positivt om verksamheten kan utökas så att fler Malmöbor har möjlighet att röra mer på sig.
Platsen där parkeringsplatserna skulle anläggas fyller ingen annan funktion i dagsläget, vi
yrkade på en återremiss för att se om det finns en lösning att angöra parkeringsplatser utan
backning vilket är möjligt på ytan, styret avslog detta vilket tolkas som att de inte vill ha fler
parkeringsplatser överhuvudtaget, särskilt märkligt är det att Liberalerna inte vill hitta en
lösning då de förra mandatperioden var väldigt aktiva med att verksamheter måste ha
angöring och parkeringsplatser.
Vi yrkade på återremiss i ärendet men fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en
reservation.
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)

47

§

98

Fasadändring (insättning av glasparti i bottenplan) inom fastigheten
HAVSUTTERN 3

SBN-2019-345
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten: HAVSUTTERN 3 (SÖDRA
FÖRSTADSGATAN 61) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslå ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 1 918 kr.
Yrkanden

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

Ordföranden Sofia Hedén ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag mot Martin Molins (C) m.fl. yrkande att bevilja
ansökan om bygglov 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 ett gemensam särskilt yttrande (se bilaga).
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 HAVSUTTERN 3
SBN 2018-003343 HAVSUTTERN 3_bilaga

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende 20: Fasadändring (insättning av glasparti i bottenvåningen) inom
fastigheten Havsuttern 3
Ärende hanterar ett befintligt glasparti som ska ersättas med ett nytt glasparti som kommer
flyttas ut i liv med fasaden på byggnaden. Vårt yttrande värnar om den enskilda
fastighetsägarens rätt att få göra förändringar, men i möjligaste mån med hänsyn till det
kulturhistoriskt kvartersvärde enligt M 114 Malmö.
Moderaterna och Centern anser inte att det skulle vara något problem att byta icke- tidstypisk
inglasning mot en annan. Vi ser däremot gärna att man i framtiden tar tag i att återställa gatan
vilket skulle kunna ge Södra förstadsgatan ett välbehövligt estetiskt lyft.

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

99

Ändring av lokal till fem stycken lägenheter inom fastigheten HÄRDEN 11

SBN-2019-350
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för ändrad användning (lokal till fem stycken lägenheter) på fastigheten:
HÄRDEN 11 (AMIRALSGATAN 45) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med avgörande av bygglovsärendet till dess
beslut om antagande av ändring av gällande detaljplan vunnit laga kraft, enligt 9 kap 28 § PBL
2010:900.
2. Ansökan om bygglov kommer att avgöras utan dröjsmål om kommunen inte avgjort
planärendet senast 2021-04-11.
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 2019-04-11 HÄRDEN 11
SBN 2019-000500 HÄRDEN 11_bilaga

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende 21: Ändring av lokal till fem stycken lägenheter inom fastigheten
HÄRDEN 11
I detta ärende hanterar vi en ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten
HÄRDEN 11 (Amiralsgatan 45). Ägaren har sökt bygglov för att ändra den befintliga lokalen till
5 stycken lägenheter.
Centerpartiet och Moderaterna värnar om den enskildes rätt att disponera sin egen egendom
i så stor utsträckning som möjligt. Av den anledningen tycker vi det är beklagligt att
detaljplaneändringen i ärende 16, vars enda syfte var att förhindra denna bygglovsansökan
gick igenom. Med anledning av detta lämnar vi in ett särskilt yttrande med hänvisning till vårt
utlåtande angående nämnda detaljplaneändring

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

100

Utredningsärende angående olovligt byggande av plank samt bygglov för
bibehållande av plank på fastigheterna Vårmätaren 46, Vårmätaren 49 och
Vårmätaren 1

SBN-2019-341
Sammanfattning

Utredning om olovligt byggande av plank, samt ansökan om bygglov för bibehållande av
plank på fastigheten: VÅRMÄTAREN 46 (VÅRMÄTAREGATAN 7) i Malmö kommun.
Planket är även delvis placerat på fastigheterna VÅRMÄTAREN 1 och VÅRMÄTAREN
49.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för plank och ger startbesked för
dessa.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar bygglovet med följande villkor:


Bygglov beviljas under förutsättning att redan uppfört plank i fastigheten Vårmätaren
46 östra gräns (B1+B2) utformas i enlighet med nu aktuellt bygglov avseende
plankets höjd samt att plank sydöst om bostadshuset och plank i västra
fastighetsgränsen, norr om carport, tas bort inom sex månader från att beslutet vinner
laga kraft.

3. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Namn Namn (personnr) att inom sex månader från att
beslutet vinner laga kraft



ta bort lovpliktigt plank sydost om bostadshuset och i västra fastighetsgränsen norr
om carport,
sänka de 9,75 m av det östra planket som är närmast gatan till 145 cm i enlighet med
nu aktuellt bygglov.

4. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet enligt punkt 3 med ett vite om 30 000 kr om
åtgärden inte utförts inom utsatt tid.
5. Stadsbyggnadsnämnden avslutar ärende SBN 2013-1980 utan ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 VÅRMÄTAREN 46
SBN 2012-001326 VÅRMÄTAREN 46_bilaga
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§

101

Olovlig fasadändring (nya balkongräcken) inom fastigheten HAVSUTTERN
15

SBN-2019-351
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för vidtagen fasadändring (annan ändring av en byggnads yttre utseende)
inom fastigheten HAVSUTTERN 15 (SÖDRA FÖRSTADSGATAN 65B OCH C) i Malmö
kommun.
Jäv
Martin Molin (C) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 139 500 kr av
Bostadsrättsföreningen Havsuttern (Organisationsnr: 16746000-4489) för att utan startbesked
ha påbörjat ändring av flerbostadshus yttre utseende inom fastigheten Havsuttern 15.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas inom 2 månader
efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 HAVSUTTERN 15
SBN 2019-000568 HAVSUTTERN 15_bilaga

Paragrafen är justerad
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§

102

Utredning om ändring av vatten- och avloppsinstallation utan startbesked
inom fastigheten VISKE 8, uttagande av byggsanktionsavgift

SBN-2019-349
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för vidtagen ändring av anläggning för vattenförsörjning och avlopp utan
erforderligt startbesked inom fastigheten VISKE 8 (CARL HILLSGATAN 1) i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 138 kr av för Namn Namn
(personnr) att utan startbesked påbörjat en väsentlig ändring av en anläggning för
vattenförsörjning och avlopp genom att installera en dusch i en garderob genom att leda
vatten från tidigare kök.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgift ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 VISKE 8
SBN 2019-000218 VISKE 8_bilaga
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§

103

Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheten HUSIE 172:256, fråga
om föreläggande vid vite

SBN-2019-342
Sammanfattning

Föreläggande vid vite om att ta bort skyltar som satts upp utan tillstånd inom fastigheten
HUSIE 172:256 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Digital4U AB (556803-8359) att senast en månad efter
att beslutet vinner laga kraft ta ner två de två skyltar som i enlighet med kartbilaga är
utplacerade längs väg E6 på fastigheten Husie 172:256 i Malmö kommun.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite om 30 000 kr per skylt.
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 2019-04-11 HUSIE 172:256
SBN 2018-001694 HUSIE 172:256_bilaga

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 25.
Utredning av skyltar utan tillstånd.
I detta ärendet så har vi fått in anmälan från trafikverket att flertalet skyltar längs med allmän
väg saknar tillstånd och inte får stå kvar. Det är alltså inget privat ombud som tycker skyltarna
är fula och stör eller fastighetsägare som känner sig utnyttjad och rapporterat in skyltarnas
existens.
I detta fallet så står skyltarna på Malmö Stads mark och de förnekar kännedom om skyltarna.
Enligt 6 § lagen (1998:814) Med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(LGS) framgår det bland annat att en skylt inte får stå en längre tid på samma plats utan tillstånd.
Malmö Stad har vad ärendet beskriver inte heller begärt skyltarna ska tas bort eller flyttas, vilket
borde indikera att det inte är till skada.
På bifogade bilder i ärendet är det tydligt att skyltarna har hjul och mycket väl kan ha varit
placerade på andra adresser under det gångna förloppet och det framgår inte hur länge skyltarna
har stått på samma plats mer än att de nämns att de har varit på plats åtminstone sedan juli 2017.
Från skylt 2 till KC Motors är det mindre än 4 minuter med bil och från skylt 1 till Max Lockarp
är det också 4 Minuter med bil.
Givetvis ska företag som arbetar med att skylta längs allmän väg ha tillstånd och följa våra
lagar. Men med tanke på att skyltarna står på hjul är de inte permanenta och kan ha stått på
andra platser och borde därför inte bryta mot 6§lagen (LGS).
Vi från Moderaterna och Centerpartiet skulle gärna se att regleringen kring skyltning längs
allmän väg vore tydligare och mer tillåtande så att företag enklare kan göra bra och tydlig
reklam för sina verksamheter.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande.
Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

104

Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheterna TULLSTORP 180:84
samt HUSIE 172:256, föreläggande vid vite

SBN-2019-343
Sammanfattning

Föreläggande vid vite att ta bort skyltar som uppförts utan tillstånd inom fastigheterna
Tullstorp 180:84 samt Husie 172:256 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger PGA Sweden National AB (556603-1026) att senast 30
dagar från det att beslutet vinner laga kraft ta bort de två skyltar, markerade på kartskiss och
avbildade i fotodokumentation, som är utplacerade på fastigheterna Tullstorp 180:84 och
Husie 172:256 i Malmö kommun.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 30 000 kr per skylt.
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 2019-04-11 TULLSTORP 180:84
SBN 2018-001699 TULLSTORP 180:84_bilaga

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 26.
Utredning av skyltar utan tillstånd.
I detta ärendet så har vi fått in anmälan från trafikverket att en skylt i vardera motgående
riktning längs med allmän väg saknar tillstånd och inte får stå kvar. Det är alltså inget privat
ombud som tycker skyltarna är fula och stör eller fastighetsägare som känner sig utnyttjad och
rapporterat in skyltarnas existens.
I detta fallet så står skyltarna på Malmö Stads mark men ägs och nyttjas inte av Malmö Stad.
Där finns ansökning av tillstånd från juni 2018.
Där motiverar man avslaget med att skyltarna är för stora, syns på för långt håll och därmed
blir ett onaturligt inslag i vår natur. Man lämnar inte rekommendation till hur utformning med
mindre skyltar skulle vara tillåtet som står närmre vägen och därmed inte längre påverkar vår
natur lika mycket
Vi från Moderaterna och Centerpartiet anser givetvis att företag som arbetar med att skylta
längs allmän väg ska följa våra lagar och ha tillstånd om så krävs. Men vi skulle gärna se att
regleringen kring skyltning längs allmän väg vore tydligare och mer tillåtande så att företag
enklare kan göra bra och tydlig reklam för sina verksamheter.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

105

Utredning om skyltar utan tillstånd inom fastigheten TYGELSJÖ 54:4,
föreläggande vid vite

SBN-2019-344
Sammanfattning

Föreläggande vid vite att ta bort skyltar som uppförts utan tillstånd inom fastigheten Tygelsjö
54:4 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden förelägger Digital 4U AB (556803-8359) att senast 30 dagar efter
att beslutet vinner laga kraft ta bort de sju skyltar, utmärkta på kartbilagan, som uppförts på
fastigheten Tygelsjö 54:4.
2. Stadsbyggnadsnämnden förenar föreläggandet med ett vite på 10 000 kr per skylt.
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 2019-04-11 TYGELSJÖ 54:4
SBN 2018-001760 TYGELSJÖ 54:4_bilaga

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: 27.
Utredning av skyltar utan tillstånd.
I detta ärendet så har vi fått in anmälan från trafikverket att flertalet skyltar längs med allmän
väg saknar tillstånd och inte får stå kvar. Det är alltså inget privat ombud som tycker skyltarna
är fula och stör eller fastighetsägare som känner sig utnyttjad och rapporterat in skyltarnas
existens.
I detta fallet så står skyltarna på Privat Mark som inte anmält in något utlåtande i detta ärende.
Enligt 6 § lagen (1998:814) Med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(LGS) framgår det bland annat att en skylt inte får stå en längre tid på samma plats utan tillstånd.
På bifogade bilder i ärendet är det tydligt att skyltarna har hjul och mycket väl kan ha varit
placerade på andra adresser under det gångna förloppet och det framgår inte hur länge skyltarna
har stått på samma plats mer än att de nämns att de har varit på plats åtminstone sedan juli 2017.
Givetvis ska företag som arbetar med att skylta längs allmän väg ha tillstånd och följa våra
lagar. Men med tanke på att skyltarna står på hjul är de inte permanenta och kan ha stått på
andra platser och borde därför inte bryta mot 6§lagen (LGS).
Vi från Moderaterna och Centerpartiet skulle gärna se att regleringen kring skyltning längs
allmän väg vore tydligare och mer tillåtande så att företag enklare kan göra bra och tydlig
reklam för sina verksamheter.
Med anledning av ovanstående lämnar vi in ett särskilt yttrande.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)
Susanne Ydstedt (M)

Anastasia Malmros (M)
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§

106

Tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse
(akutboende) inom fastigheten SOLSKIFTET 1

SBN-2019-400
Sammanfattning

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse
(akutboende) på fastigheten: SOLSKIFTET 1 (OSHÖGAVÄGEN 2) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för tillfällig vistelse (akutboende)
under en tid av 3 år från denna dag.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovsbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked. Om du påbörjar
byggnation utan att ha startbesked, utgår en byggsanktionsavgift.
Anteckningar till beslut
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov. Kraven för permanent bygglov är inte uppfyllda då
åtgärden strider mot tillåtet ändamål i detaljplanen Sökanden har kunnat visa att behovet är
tillfälligt. Åtgärden är lämplig och innebär inte någon betydande olägenhet för omgivningen.
Förutsättningar finns att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § PBL.
Ägarna till fastigheterna Solskiftet 2, Oxie 54:4, 54:6, 54:9 och 61:11, Ägolotten 31, Byängen
1, Koordinatografen 39 och 52, Pantografen 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 19, Fjällängen 4 samt
Utängen 2, 3 och 4 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Erinran har inkommit från
boende inom fastigheten Solskiftet 2 (Brf Pilevallen), samt från fastighetsägarna till
Pantografen 3, Utängen 3, Koordinatografen 52. Ärendet har kungjorts i lokala dagspressen
mellan 2019-03-22 – 2019-04-05.
Till beslutet hörande handlingar
5 arkitektritningar
Övriga upplysningar
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Anders Nilsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Yrkanden

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

Ordföranden Sofia Hedén ställer sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden 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 förslag.
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 m.fl. (SD) 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

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






Tjänsteskrivelse SBN 2019-04-11 SOLSKIFTET 1
SBN 2019-000543 SOLSKIFTET 1_bilaga
SBN 2019-000543 SOLSKIFTET 1_komplementering
SBN 2019-000543 SOLSKIFTET 1_komplementering2

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad
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Mötesdatum
2019-04-11

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §106

Tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse (akutboende) inom
fastigheten SOLSKIFTET 1, SBN-2019-400
Ärende:

Voteringslist(or)
Ja, för att besluta att bevilja ansökan om bygglov. Nej, för att besluta 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
Stadsbyggnadsnämnden 2019-04-11
Ärende: SBN 2019-400
Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse (akutboende
flyktingar) inom fastigheten Solskiftet 1.
Oxie vårdhem är nu föremål för en ändrad inriktning från vårdboende till akutboende för
flyktingar. En grupp människor som byggt upp det Svenska samhället med långa hårda
arbetsdagar och många skattekronor får nu ge vika för gruppen flyktingar, vi Sverigedemokrater
anser att denna grupp människor förtjänar en bra ålderdom och en möjlighet till god omvårdnad.
Malmö stad har aktivt valt att inte förlägga personer på detta privata vårdboende, trots brist på
platser.
Oxieborna är oroliga för för sin trygghet, värdet på sina fastigheter men främst arga på
politikernas prioriteringar där de äldre får ta ett steg bakåt. Vi Sverigedemokrater har andra
möjliga inriktningar för Oxie vårdhem med samma verksamhet men att även förlägga stadens
hospice här.
Sverigedemokraterna yrkade avslag på bygglovet, men då vårt yrkande ej vann gehör reserverar
vi oss mot beslutet.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-04-11
Ärende: Tidsbegränsat bygglov för ändring av vårdboende till tillfällig vistelse
(akutboende) inom fastigheten SOLSKIFTET 1. SBN-2019-400

Precis som i fallet SPIRAN så anser vi inte att komplex för hemlösa är en god idé. I alla
andra sammanhang talar vi om vikten av integration, att motverka segregation samt
långsiktiga och hållbara lösningar.
Vi befarar att inrättandet av dylika boenden för hemlösa är ett steg i den motsatta
riktningen. Främst för att det inte blir ett värdigt boende; risken för en stigmatisering av
människor som redan befinner sig i utsatthet ökar i när dem samlas på en plats som i sig är
konstruerat för segregation. Istället bör bostäder för hemlösa, barnfamiljer eller ej, spridas
ut över hela staden. De stora summor skattemedel som används för boenden av olika slag
för hemlösa bör kunna användas effektivare.

Då vårt avslagsyrkande 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)
Peter Ahlström (M)

Susanne Ydstedt (M)

