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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-09-19 kl. 09:00-14:15

Plats

Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP)
Darko Simic (M)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M) §§225-240, §§242-258
Anders Olin (SD)
Åsa Ahnfeldt (SD)
Alexander Werne (L) ersätter Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Sara Andersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)
Susanne Ydstedt (M) §241 ersätter Mats Brogren (M) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S) §§230-258
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Jens Kindt (MP)
Susanne Ydstedt (M) §§225-240, §§242-255, §§257-258
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD)
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Tullberg (HR-chef) §§225-231
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist)
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Julia Töringe (kommunikationschef)
Ramona Lastre (teknisk assistent)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)

…………………………………
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Mayya Knutsson (teknisk assistent)
Ulrika Signal (personalföreträdare SACO)
Hanna Ranstad (bygglovsarkitekt)
Simon Chrisander (kommunalråd) §§225-229
Anna-Mi Wendel §232
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2019-09-26

Protokollet omfattar

§§225-258
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Genomgång och föredragning av ärenden
Anmälan av delegationsbeslut
Anmälan om beslut, domar och lagakraft
Anmälan av inkomna skrivelser
Information om stadsutvecklingszoner
Information om Mallbo - en pågående process
Information om delårsrapport januari-augusti 2019
Medborgarförslag - historisk namngivning av gång- och cykelbana vid Östra
Hamnkanalen i Malmö
Antagande av kvartersnamn SBN 20190919, Dp 5478
Delårsrapport januari-augusti 2019
Uppföljning intern kontroll halvåret 2019
Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Anders Olin (SD) om
laddinfrastruktur, STK-2019-819
Remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på
laddinfrastruktur för laddfordon STK-2019-1054
Remiss från tekniska nämnden - Reviderad markanvisningspolicy, TN-2019-1796
Yttrande i mark- och miljödomstolens mål P 3563-19 som gäller antagandet av
detaljplan för fastigheten Hästhoven 3 m.fl. (Dp 5591)
Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 153:260 i Limhamn i Malmö (Dp
5331)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Kvävet 7 och 8 i Emilstorp i Malmö
(ÄDp 5649)
Ändring av detaljplan för fastigheten Asker 4 i Ribersborg i Malmö (ÄDp 5659)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri i
Malmö (ÄDp 5663)
Nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten BORGVIK 18
Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:344
Tidsbegränsad uppställning av container (återvinningsstation) inom fastigheten
LIMHAMN 11:277
Fasadändring (nya fönster och fönsterdörrar) inom fastigheten INGELSTAD 7
Tillbyggnad av uterum (enbostadshus) inom fastigheten ALPVIOLEN 6
Fasadändring (byte av takmaterial) inom fastigheten NATTVIOLEN 1
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 4 vepor inom
fastigheten VÄRDSHUSET 4
Utredning om komplementbyggnad ej i enlighet med bygglov inom fastigheten
PILE 1:6
Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts) på fastigheten
ASKER 3
Olovlig delning av lokal för handel (restaurang) inom fastigheten JAGTEN 1
Utredning angående olovligt byggande av plank på fastigheten BETHACKAN 1
Utredning angående väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp samt
ventilation utan startbesked på fastigheten KRÄFTAN 15
Nämndsinitiativ - aktuell kunskap om bostadsmarknaden, förslag om visning av
filmen Push

4

§258

Nämndsinitiativ - finns det fastighetsägare i Malmö som glömt bort sina
hyresgäster?

5

§

225

Genomgång och föredragning av ärenden

Ärende 30 i utskickad föredragningslista" Utredning om olovlig fasadändring (fönster,
balkonger och puts) på fastigheten ASKER 3 utgår.
Paragrafen är justerad
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§

226

Anmälan av 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

7

§

227

Anmälan om beslut, domar och lagakraft

SBN-2019-28
Beslut

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



Beslut, domar och lagakraft

Paragrafen är justerad
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§

228

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2018-1397
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-0919.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 - anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 415 Reviderade riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad, STK-2019-588, SBN-2019-816
2. Skrivelse från miljöförvaltningen - Svar på bemötande av inkommen
komplettering samt begäran om komplettering av anmälan inom kvarter 7 och
kvarter 10, MN-2019-1580, SBN1985952
3. Beslut från länsstyrelsen - Tillstånd till ingrepp i fornlämning med villkor om
arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. 431-3660-2019, SBN2019-841
4. Förvaltningsremiss samt yttrande, Förslag till ändringar i förordningen (2016:881)
om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, STK2019-1038, SBN-2019-732
5. Beslut från kommunstyrelsen - § 175 Avrop av driftsmedel för tjänster avseende
Storstadspaketet, STK-2019-823, SBN-2019-846
6. Beslut från kommunstyrelsen - § 179 Revidering av Miljöbilsstrategi för Malmö
stad 2017-2020, STK-2019-556, SBN-2019-848
7. Beslut från kommunstyrelsen - § 184 Redovisning avseende medel som utskottet
för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018, STK-2019875, SBN-2019-849
8. Förvaltningsremiss samt yttrande - Boverkets rapport 2019:16 Inspektion av
uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem, STK-2019-1028, SBN-2019707
9. Förvaltningsremiss samt yttrande - Anmälan om miljöfarlig verksamhet på Husie
172:299, MN-2018-9133, SBN-2019-727
10. Förvaltningsremiss samt yttrande - Anmälan om miljöfarlig verksamhet på
fastigheten Hamnen 22:164, MN-2018-10553, SBN-2019-728
11. Förvaltningsremiss samt yttrande - Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt
skyddsvärda träd, dnr 511-3515-2019, SBN-2019-726

Paragrafen är justerad
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§

229

Information om stadsutvecklingszoner

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden informeras om stadsutvecklingszoner. Dagens städer brottas med
komplexa frågeställningar i sina stadsutvecklingsprocesser. Otydlighet i beslutsmandat och
roller, tolkningsutrymmen i lagstiftning samt myndighetsutövning skapar målkonflikter och
krockar mellan förändringsprocesser som hanterar helheten och administrativa
bedömningsprocesser som hanterar beståndsdelar. Projektet stadsutvecklingszoner ska
utforska, göra erfarenheter och dra slutsatser om målkonflikterna och utröna om innehållet är
av sådan art att det behöver lyftas lokalt, regionalt och/eller nationellt.
Informationen ges av planeringssekreterare Marléne Engström.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Paragrafen är justerad

10

§

230

Information om Mallbo - en pågående process

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden informeras om Mallbo. Mallbo är ett samarbete mellan bl. a Malmö
stad, fastighetsägare och byggbolag och har till syfte att skapa nyproduktion av flerbostadshus
till minsta möjliga hyresnivå, rikta insatser för strukturellt hemlösa och ge en möjlighet för
andra med lägre inkomster samt ge strukturellt hemlösa en möjlighet till eget hem och egen
försörjning.
Informationen ges av planeringssekreterare Marléne Engström.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

231

Information om delårsrapport januari-augusti 2019

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden informeras om delårsrapporten för januari-augusti 2019.
Informationen ges av avdelningschef Göran Blomé, enhetschef Erika Knobblock samt HRchef Anna Tullberg.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Paragrafen är justerad
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§

232

Medborgarförslag - historisk namngivning av gång- och cykelbana vid
Östra Hamnkanalen i Malmö

SBN-2019-853
Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att gång- och cykelbanan norr om Östra Hamnkanalen mellan
Malmö central och Slussplan får ett namn som anknyter till dess historia och dess föregångare
Timmergatan. Med anledning av detta föreslår skribenten att sträckan uppkallas till
Timmergången. Timmergatan löpte från nuvarande Malmö centralstation längs Östra
Hamnkanalens norra sida och fram till att kanalen svänger av söderut.
Ärendet inleds med att förslagsställaren Anna-Mi Wendel berättar om sitt medborgarförslag
och sitt engagemang för Malmö stads historia.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig i avseende medborgarförslag Namngivning av gång- och
cykelbana vid Östra Hamnkanalen.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser därmed förslaget besvarat.
3. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrande till förslagsställaren.
Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 medborgarförslag historisk namngivning vid Östra
Hamnkanalen
Förslag till yttrande SBN 190919 medborgarförslag historisk namngivning vid Östra
Hamnkanalen
Medborgarförslag Timmergatan
Bildbilaga Timmergatan

Paragrafen är justerad
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§

233

Antagande av kvartersnamn SBN 20190919, Dp 5478

SBN-2019-870
Sammanfattning

Antagande av förslag till kvartersindelning och kvartersnamn i Dp 5478.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslag på ändringar av nya och ändrade kvartersnamn i Dp
5478.
Beslutet skickas till

Kommunala lantmäterimyndigheten
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Antagande kvartersnamn
Kvarter Centralen m fl

Paragrafen är justerad
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§

234

Delårsrapport januari-augusti 2019

SBN-2019-634
Sammanfattning

Skrivelsen innehåller stadsbyggnadsnämndens redovisning av delårsrapport januari-augusti
2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Delårsrapport januari-augusti 2019.

Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 234a.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Delårsrapport 2019 Stadsbyggnadsnämnden
Rapport SBN 190919 Delårsrapport 2019 Stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen är justerad

Bilaga § 234a
15

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende: 11 – Delårsrapport januari-augusti 2019
Moderaterna och Centerpartiet har tillsammans lagt fram en annan budget som tyvärr
inte gick igenom i kommunfullmäktige. Moderaterna och Centerpartiet hade i
stadsbyggnadsnämnden lagt fram andra mål ifall vår budget gått igenom, vi yrkade
också ändringar och tillägg på nämndsmålen som tyvärr också röstades ner.
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.
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
Malmö den 19 september 2019

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)
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§

235

Uppföljning intern kontroll halvåret 2019

SBN-2019-633
Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen Uppföljning intern kontroll halvåret 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen Uppföljning intern kontroll halvåret 2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Uppföljning intern kontroll halvåret 2019
Rapport SBN 190919 Uppföljning av internkontroll halvåret 2019

Paragrafen är justerad
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§

236

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020

SBN-2019-883
Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret lämnar förslag på sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden år
2020.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att sammanträda kl. 09.00 på nedanstående datum:
23 januari (torsdag)
13 februari (torsdag)
26 mars (torsdag)
23 april (torsdag)
27 maj (onsdag)
17 juni (onsdag)
20 augusti (torsdag)
23 september (onsdag)
22 oktober (torsdag)
12 november (torsdag)
10 dec (torsdag)
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden
2020

Paragrafen är justerad
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§

237

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Anders Olin (SD) om
laddinfrastruktur, STK-2019-819

SBN-2019-552
Sammanfattning

Kommunfullmäktigeledamoten Anders Olin (SD) har inkommit med en motion angående
laddinfrastruktur med förslagen att analysera konsekvenserna av en delvis övergång till eldrift
av fordonsparken samt att ta fram en plan för laddinfrastruktur för sådan eldrift i Malmö
stad.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig enligt stadsbyggnadskontorets förslag och därmed anses
motionen besvarad.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga § 237a.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Motion (SD) om laddinfrastruktur
Förslag till yttrande SBN 190919 motion (SD) om laddinfrastruktur
Motion av Anders Olin (SD) om laddinfrastruktur

Paragrafen är justerad

Bilaga § 237a
19

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende: SBN 2019-552

Ärendet gäller en motion om laddinfrastruktur där motionären vill i att sats-1, ta fram en
konsekvensanalys gällande elförsörjning vid en 50% övergång till elfordon samt i att-sats 2, ta
fram en plan för laddinfrastruktur, under samma sammanträde fanns ett ärende från
infrastrukturdepartementet som av en händelse är författat i maj 2019 där man har ett krav från
EU gällande laddinfrastruktur.
Vi Sverigedemokrater valde att yrka bifall till att satts 1 då arbetet i att satts 2 nu ser ut att vara
igång.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

20

§

238

Remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya
krav på laddinfrastruktur för laddfordon STK-2019-1054

SBN-2019-779
Sammanfattning

Boverket har på regeringens uppdrag utrett krav på laddinfrastruktur till parkeringsplatser, så
att en övergång till laddfordon underlättas i enlighet med EU:s energiprestandadirektiv.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Boverkets rapport 2019:15, Nya krav på
laddinfrastruktur för laddfordon, enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M), och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 238a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga § 238b.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 remiss laddinfrastruktur
Förslag till yttrande SBN 190919 remiss laddinfrastruktur
Boverkets rapport 2019_15 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon. STK2019-1054

Paragrafen är justerad

Bilaga § 238a
21

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende 15

Remiss från Infrastukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15
Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon STK-2019-1054
Då det ter sig ganska sannolikt att antalet bilar som kräver laddning ökar i antal, finns det
också anledning att underlätta för upprätta fler laddpunkter.
Vi nickar instämmande till mycket i yttrandet, men vill tillägga några tankar. Från
Moderaternas och Centerpartiets håll vill vi understryka att kommunens roll bör vara att
underlätta för marknaden att kunna hantera efterfrågan på laddpunkter framgent. Här i ligger
att göra tillståndsgivningen och etablerandet så enkelt, snabbt och billigt som möjligt för de
som vill investera i detta.
Likaså ligger det också en stor osäkerhetsfaktor i om det överhuvudtaget kommer att finnas
el så att det räcker, eftersom regeringens politik medfört att kommuner i Skåne nu känner sig
tvingade att säga nej till stora företagsetableringar på grund av elbrist. Det är mycket bra om
allt fler bilar kan köras på utsläppsfria drivmedel, som el, så även här bör kommunens roll att
i dialog med i detta fallet EON, vara att underlätta för att tillgodose el och dragningar av el till
de ställen där laddpunkter med fördel kan placeras. Detta hade vi gärna sett nämndes i
yttrandet.
Vi ser dock ingen större anledning att föreslå fler krav på var laddpunkterna ska finnas, vilket
majoritetens yttrande gör (icke uppvärmda parkeringshus). Vi tror istället att där efterfrågan
finns, kommer ägaren av parkeringshuset/-platsen ordna detta. Marknaden brukar ta hand
om dylika ting på ett bra sätt om den får bra förutsättningar av det offentliga. Så bör även ske
i detta fall.
Det är i sammanhanget också väldigt trevligt att se ett yttrande från majoriteten som handlar
om privatbilism, där inte den rådande dogmen - om att göra mesta möjliga för att förhindra
bilismen till varje pris - överskuggar allt annat. Mobilitet är framtiden och alla trafikslag
behövs. Vi är teknikoptimister och menar att vår roll är att göra vad vi kan för att de miljö- och
klimatvänliga alternativen får bästa möjliga förutsättningar. Detta är en bit på vägen.

Martin Molin (C)

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)
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Med instämmande av:
Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Bilaga § 238b
23

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende: SBN 2019-779/STK 2019-1054

Ärendet gäller remiss från Infrastrukturdepartementet gällande nya krav på laddinfrastruktur så
att övergången till laddfordon underlättas.
Vi Sverigedemokrater vill belysa den laddpolicy som Malmö kommun nyligen antagit som
föreskriver att laddning ej ska ske på gatuparkering utan i garage. Det finns en problematik med
detta då stadsbyggnadsnämnden genomgående sänker p-normen samtidigt som man har en
strategi att undvika garage i nybyggnation. Vi vill mena att denna politik kommer att få
förödande konsekvenser när alla laddfordon ska flyttas in i garage och p-hus som inte finns.
Vi vill därför lyfta en eftertanke till hur man resonerar i stadsbyggnadsnämnden där ett antal
partier tycks tro att vi kan trolla bort det faktum att ett stort antal av stadens befolkning gjort ett
aktivt val att ha en bil.
Vi Sverigedemokrater är också övertygade om att när volymerna på laddfordon ökar kommer
priset att sjunka vilket också får till följd att efterfrågan på laddplats kraftigt kommer att öka.
Vi vill göra gällande att det behöves en ny inställning till garage och p-hus för att kunna möta
efterfrågan på laddplatser samt för att kunna implementera en laddinfrastruktur som fungerar i
praktiken.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

239

Remiss från tekniska nämnden - Reviderad markanvisningspolicy, TN2019-1796

SBN-2019-722
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslag till reviderad markanvisningspolicy på remiss för
yttrande. Markanvisningspolicyn utgör Malmö stads riktlinjer för markanvisningar enligt Lag
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Stadsbyggnadsnämnden stödjer i
huvudsak policyns inriktningar men framför i yttrandet synpunkter angående bland annat
markanvisningsprocessen i relation till detaljplaners framtagande.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av biträdande avdelningschef Håkan
Thulin, fastighets- och gatukontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende reviderad markanvisningspolicy enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till tekniska nämnden.

Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att följande tillägg ska göras i stadsbyggnadsnämndens
yttrande till tekniska nämnden:
1. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att markanvisningspolicyn ska ha höga
miljöambitioner. Miljömässig hållbarhet och klimatmässig hållbarhet är inte nödvändigtvis är
samma sak. För att förtydliga att markanvisningspolicyn även ska ha höga klimatambitioner är
det positivt om det framgår i dokumentet.
2. Stadsbyggnadsnämnden ser positivt på markanvisningstävlingar som en metod att lyfta
kvaliteten i arkitekturen och den byggda miljön. Markanvisningstävlingar kan främja
innovationer inom social-, ekonomisk-, miljö- och klimatmässig hållbarhet. Nämnden anser
att markanvisningstävlingar även i fortsättningen ska ha en viktig roll i stadens utveckling.
Det är viktigt att dokumentet inte är utformat så restriktivt att det hindrar
markanvisningstävlingar vid de tillfällen stadsbyggnadskontoret och fastighets- och
gatukontoret anser att det är lämpligt.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att det i markanvisningspolicyn ska finnas kriterier för miljöoch klimatmässig hållbarhet som är lika konkreta som de som finns för social hållbarhet (att
15%, av de nyproducerade hyreslägenheterna ska upplåtas till kommunen för
andrahandsuthyrning inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet och att minst
60% av de nyproducerade lägenheterna ska förmedlas genom Boplats Syd).
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till Mårten Espmarkers yrkanden.
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Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar avslag på Mårten Espmarkers tredje
tilläggsyrkande.
Sara Andersson (V) yrkar att texten i andra stycket i kapitel 3.3 Försäljning om
tomträttsupplåtelse, ska strykas och ersättas med texten "Malmö stad ska från fall till fall avgöra
upplåtelseform och utgångspunkten är att tomträttsupplåtelse ska vara det normala".
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Sara Anderssons yrkande.
Anders Olin (SD) yrkar att procentsatserna i sista stycket i kapitel 6 Villkor, ska strykas.
Sofia Hedén (S) yrkar avslag på Anders Olins yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på vart och ett av Mårten Espmarkers
yrkanden och finner dessa vara bifallna.
Ordförande ställer sedan proposition på Sara Andersson yrkande om ändring av text om
tomträtt och finner att nämnden har avslagit yrkandet.
Slutligen ställer ordförande proposition på Anders Olins (SD) yrkande om strykning av
procentsatser och finner att stadsbyggnadsnämnden har avslagit yrkandet.
Reservationer, särskilda yttranden

Sara Andersson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga § 239a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga § 239b.
Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga § 239c.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Remiss från tekniska nämnden - reviderad
markanvisningspolicy
Förslag till yttrande SBN 190919 Remiss från tekniska nämnden - reviderad
markanvisningspolicy
Markanvisningspolicy remissversion
§ 182 TN 190620 Reviderad markanvisningspolicy

Paragrafen är justerad
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Bilaga §239a
27

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende: Remiss från tekniska nämnden - Reviderad markanvisningspolicy,
TN-2019-1796

Gör upplåtande av tomträtt till norm i Malmö stad
Utförsäljningen av kommunal mark är på hög nivå i Malmö. Kortsiktigt drar det in flera stora
summor till kommunen, men i ett vidare perspektiv skapar utförsäljningen flera problem
såsom att kommunen går miste om den värdeökning exploatering ger och att kommunen
senare måste köpa tillbaka marken om de vill ha rådighet över den.
Marken är en av Malmöbornas viktigaste tillgångar och en garant för god ekonomi och
samhällsutveckling. Med nuvarande markanvisningspolicy för Malmö stad är det upp till
exploatören att välja upplåtelseform. Vänsterpartiet menar att kommunen skall återgå till att
ha kontroll över sin mark och avgöra upplåtelseform från fall till fall. Den normala
upplåtelseformen skall vara tomträtt.
Vänsterpartiet yrkade därför på att texten i kapitel 3.3 Försäljning och tomträttsupplåtelse,
stycke 2 skulle strykas och ersättas med följande stycke:
“Malmö stad ska från fall till fall avgöra upplåtelseform och utgångspunkten är att
tomträttsupplåtelse ska vara det normala”.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Sara Andersson,
ersättare för Mikael Andersson

Bilaga § 239b
28

Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende: SBN 2019-722. TN 2019-1796

Ärendet gäller remiss från tekniska nämnden, Reviderad markanvisningspolicy.
I ärendet yrkande vi Sverigedemokrater på en strykning av följande, att viss del (för närvarande
15%) av de nyproducerade hyreslägenheterna ska upplåtas till kommunen för uthyrning i
andrahand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet samt att minst 60% av de
nyproducerade hyreslägenheterna (utöver ovan nämnda 15% ska förmedlas genom Boplats Syd.)
Vi tycker detta är rimligt för det kommunägda MKB men vi anser inte att kommunen ska ställa
detta krav på en privat aktör.
Att som privat aktör anta dessa regler innebär i praktiken att denna aktör endast kan avgöra 25%
av lägenhetsinnehavet, vilket vi anser är helt orimligt på en öppen marknad. Detta förslag får oss
att tänka på gamla kommunisttider och är inget som vi Sverigedemokrater ser som främjandet
för byggandet av hyreslägenheter.
Vi ser det även som högst anmärkningsvärt att Moderater, Centerpartister och Liberaler kan
bifalla denna typ av förslag som andas diktatur.

Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 239c
29

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende 16
Remiss ifrån tekniska nämnden — Reviderad markansvisningspolicy
TN-2019-1796
Till att börja med så vill vi klargöra våra ställningstaganden till de yrkanden som anfördes under
sammanträdet. Från Miljöpartiets sida lades fram ett yrkande om skärpta klimatkrav så att de blir lika
konkreta som det, i remissutgåvan enda riktigt konkreta kravet som ställs, nämligen att 60% av
lägenheterna ska förmedlas via Boplats Syd. Från Centerpartiet och Moderaternas ser vi gärna att
Malmös byggande blir mer klimatmässigt hållbart, men ser en uppenbar risk i att skarpa krav i
markanvisningspolicyn riskerar att bli grovt förenklade och endast leda till ökad administration,
regelkrångel och fördyrande av byggprojekt. I värsta fall får skarpa och stelbenta krav en negativ
effekt på möjligheten att bygga en tät och resurseffektiv stad, vilket är det mest avgörande för ett
hållbart Malmö. Därför ser vi hellre att miljö- och klimatfrågan hanteras vid sidan om för att skapa
mer utrymme för innovation och flexibilitet.
Från Sverigedemokraterna kom ett tilläggsyrkande om att avskaffa kraven på att Boplats Syd ska
förmedla 60% av lägenheterna och att 15% ska avsättas till Lägenhetsenhetens sociala kö. Boplats
Syd är ett företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad och bör få sina kunder genom att
spetsa sitt erbjudande, inte genom att kommunen använder sin mark som förhandlingsmedel.
Kommunens mark är medborgarnas egendom och ska förvaltas på det mest resurseffektiva sättet.
Dessutom ser vi en risk att det avskräcker fastighetsägare som har som affärsidé att förmedla sina
egna bostäder, vilket minskar utbudet av potentiella hyresvärdar i Malmö. En så pass oflexibel
skrivning omöjliggör också för hyresvärdar att erbjuda sina befintliga hyresgäster omflyttning vid
t.ex renovering av det befintliga beståndet eller helt enkelt när en hyresgäst av olika anledningar vill
byta till en mer anpassad lägenhet. Den delen av yrkandet hade vi ställt oss bakom.
Beträffande de 15% till Lägenhetsenheten finns det dock ett dilemma. I den bästa av världar skulle
det inte vara en del av en markanvisningspolicy.
Däremot så ser vi att ett ökat innehav av rimligt prissatta hyresrätter i kommunens regi är det mest
kostnadseffektiva och minst stigmatiserande sättet att lösa de sociala bostadsproblemen i Malmö
idag. Hur stor procentsatsen bör vara lämnar vi upp till berörda nämnder att avgöra, den skulle
eventuellt kunna variera från projekt till projekt, men från Centerpartiet och Moderaterna i
stadsbyggnadsnämndens sida menar vi att detta är ett prioriterat problem som kräver lösningar som
inte innefattar kategoriboenden eller dyra hotellnätter.
Vi vill också öppna upp för större möjlighet för kommunen och fastighetsägaren att föra en diskussion
kring huruvida lägenheterna ska ligga i det nya eller befintliga beståndet, för att skapa en jämnare
spridning över staden och inte fokusera allt på vissa områden med stor andel nyproduktion.
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Beträffande markanvisningspolicyn så anser vi den vara ett av de mer kraftfulla verktyg som staden
har för att realisera de visioner som finns för hur Malmö ska byggas. Vi ser dock ett stort problem i att
policyn är allt för okonkret och saknar en tydlig strategi för hur Malmö stads mark ska användas för
att gynna Malmöborna på bästa sätt. Vår mark är en ändlig resurs som bör förvaltas för att skapa ett
så stort värde som möjligt. Med hänvisning till resonemanget ovan så är den mest konkreta
förutsättningen i den nuvarande policyn att 60% av bostäderna ska förmedlas av Boplats Syd. Vi ställer
oss tveksamma till att det är den enskilt viktigaste åtgärden för att bygga en framgångsrik stad.
Utöver detta så har vi följande konkreta tillägg som vi gärna vill lyfta fram.
•Det krävs tydligare verktyg för hur konkurrensen mellan byggherrar kan öka och hur vi kan
locka fler aktörer än de traditionella till Malmö. Finns några hinder i policyn som inskränker
på utländska aktörers möjlighet att etablera sig på den svenska marknaden?
•Ett sätt att stimulera marknaden skulle kunna vara att öppna upp för möjlighet att sälja
färdig, detaljplanerad mark, inte bara för verksamheter utan även för bostäder. Det skulle
underlätta för mindre aktörer som inte har tillräckligt med resurser för att driva processen
själv.
•Jämförelseförfarande med skarpa grundkrav, men där markanvisningen går till
högstbjudande bör omnämnas som alternativ. Detta är t.ex ett bra sätt att känna på
marknaden i nya exploateringsområden.
•Direktanvisning bör vara en mer återhållsam form av markanvisning. I attraktiva områden,
eller för byggnader som lika gärna skulle kunna byggas någon annanstans bör alltid
jämförelseförfarande eller tävling tillämpas för att öka konkurrensen och därigenom nyttan
för Malmöborna.
Malmö den 19 september 2019

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)
Petra Lundgren (M)

Peter Ahlström (M)
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§

240

Yttrande i mark- och miljödomstolens mål P 3563-19 som gäller antagandet
av detaljplan för fastigheten Hästhoven 3 m.fl. (Dp 5591)

SBN-2019-737
Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har förelagt stadsbyggnadsnämnden att senast den 3 oktober 2019
yttra sig över överklaganden som gäller antagandet av en detaljplan för fastigheterna
Hästhoven 3, 9 och 10 (Dp 5591).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslås yttra sig till mark- och miljödomstolen i enligt med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Yttrande i mark- och miljödomstolens mål P 356319 som gäller antagandet av detaljplan för fastigheterna Hästhoven 3 m.fl. (Dp
5591)
Miljönämndens delegationsordning fr om 2018-05-25
Överklagan av beslut § 167
Föreläggande - ett skriftligt yttrande ska ha inkommit senast den 20 augusti 2019

Paragrafen är justerad
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§

241

Detaljplan för del av fastigheten Limhamn 153:260 i Limhamn i Malmö (Dp
5331)

SBN-2014-190
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka byggrätten för bostadsändamål inom
del av fastighet Limhamn 153:260.
Jäv

Mats Brogren (M) 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.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning 2
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 Dp 5331 Antagande
5331 Samrådsredogörelse granskning
Dp 5331 Utlåtande efter granskning
Dp 5331 Utlåtande efter granskning 2
Dp 5331 Planbeskrivning antagande
Dp 5331 Plankarta antagande

Paragrafen är justerad

33

§

242

Ändring av detaljplan för fastigheterna Kvävet 7 och 8 i Emilstorp i Malmö
(ÄDp 5649)

SBN-2019-187
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med ändring av detaljplanen är att pröva möjligheten att ta bort
fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Kvävet 7 och 8 för att möjliggöra en
förändring av fastighetsindelningen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan i kommunfullmäktiges ställe.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i samrådsredogörelse
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 ÄDp 5649 Antagande
ÄDp 5649 Planbeskrivning antagande
ÄDp 5649 Samrådsredogörelse

Paragrafen är justerad
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§

243

Ändring av detaljplan för fastigheten Asker 4 i Ribersborg i Malmö (ÄDp
5659)

SBN-2019-624
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Asker 4 (Dp 5659).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 ÄDp 5659 Planuppdrag
ÄDp 5659 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad

35

§

244

Ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 i Östra Sorgenfri
i Malmö (ÄDp 5663)

SBN-2018-102
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintliga
bostadshus för att tillskapa ytterligare lägenheter. I detaljplanearbetet bedöms flera
utredningar behöva göras för att säkerställa att den befintliga bebyggelsen kan kompletteras
med nya bostäder.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheterna Ansvaret 9 och 10 (ÄDp 5663).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 190919 ÄDp 5663 Planuppdrag
ÄDp 5663 Underlag till begäran om planuppdrag

Paragrafen är justerad
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§

245

Nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten BORGVIK 18

SBN-2019-894
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten BORGVIK 18 i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, pl 1488, med avseende på byggnadshöjden.
Avvikelsen är att anse som en sådan liten avvikelse förenlig med planens syfte som avses i 9
kap 31 b § PBL. Åtgärden uppfyller i övrigt kraven i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov
föreligger inte.
Ägarna till fastigheterna Borgvik 4, 5 och 17 samt Borgsund 4 och 5 har beretts tillfälle att
yttra sig över ansökan. Ägaren till Borgsund 5 har inkommit med erinran.
Till beslutet hörande handlingar
7 arkitektritningar
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 N. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Semir Sunje, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Tänk på att även om du har bygglov och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra
veckor efter att bygglovet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 BORGVIK 18
SBN 2019-000764 BORGVIK 18 bilaga

Paragrafen är justerad
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§

246

Rivning av fritidshus samt nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:344

SBN-2019-896
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för rivning av fritidshus samt nybyggnad enbostadshus på fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:344 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov och rivningslov.
Observera att för att arbetena ska få påbörjas krävs - utöver detta bygglovbeslut - att
stadsbyggnadsnämnden i ett särskilt beslut har meddelat startbesked.
Anteckningar till beslut
Rivningslov: Åtgärden är förenlig med gällande plan, dp 4875, och uppfyller även i övrigt
kraven i 9 kap 34 § PBL. Hinder för rivningslov föreligger inte.
Bygglov: Åtgärden är förenlig med gällande plan, dp 4875, och uppfyller även i övrigt kraven
i 9 kap 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
6 arkitektritningar
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 N Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Christian Oskfred, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Tänk på att även om du har bygglov och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra
veckor efter att bygglovet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 BUNKEFLOSTRAND 28:344
SBN 2019-001725 BUNKEFLOSTRAND 28:344 bilaga 1

Paragrafen är justerad
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§

247

Tidsbegränsad uppställning av container (återvinningsstation) inom
fastigheten LIMHAMN 11:277

SBN-2019-897
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tidsbegränsad uppställning av container (återvinningsstation) på
fastigheten: LIMHAMN 11:277 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för uppställning av container (återvinningsstation)
tom 2024-06-17.
Detta lovbeslut innefattar även startbesked. Arbetena får således påbörjas när byggherren så
finner lämpligt.
Stadsbyggnadsnämnden kommer inte att ge slutbesked i detta ärende. Byggnadsverket får
således tas i bruk utan slutbesked.
Anteckningar till beslut
Kraven för permanent bygglov är inte uppfyllda då återvinningsstation inte uppfyller kraven
för god form-, färg och materialverkan samt är placerad på mark som enligt detaljplanen är
avsedd för fritidsområde. Sökanden har kunnat visa att behovet är tillfälligt. Förutsättningar
finns att bevilja tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 § Plan- och bygglagen.
Ägarna till fastigheterna Limhamn 156:90, Vildanden 9, Bonnaröret S:1, Bonnaröret 13 - 29,
Kolsyran 1, Cementröret S:1, Cementröret 1 – 13, 35 – 45 och 63 samt Duvbåten 1 har
beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägaren till fastigheten Bonnaröret 18 har inkommit
med erinran. Ärendet har kungjorts i lokala dagspressen.
Till beslutet hörande handlingar
3 arkitektritningar
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.
Tänk på att även om du har bygglov och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra
veckor efter att bygglovet kungjorts genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar.
För de planerade åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 LIMHAMN 11:277
SBN 2019-002079 LIMHAMN 11:277 bilaga

Paragrafen är justerad

41

§

248

Fasadändring (nya fönster och fönsterdörrar) inom fastigheten
INGELSTAD 7

SBN-2019-892
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (nya fönster och fönsterdörrar) på fastigheten
INGELSTAD 7 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.
Anteckningar till beslut
Åtgärden är förenlig med gällande plan, pl 109, och uppfyller även i övrigt kraven i 9 kap 30 §
PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Till beslutet hörande handlingar
6 arkitektritningar
Övriga upplysningar
Tänk på att även om du har bygglov och startbesked får du inte påbörja arbetena förrän fyra
veckor efter att bygglovet 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.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 INGELSTAD 7
SBN 2018-002777 INGELSTAD 7 bilaga 1

Paragrafen är justerad
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§

249

Tillbyggnad av uterum (enbostadshus) inom fastigheten ALPVIOLEN 6

SBN-2019-899
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum på fastigheten ALPVIOLEN 6 i Malmö
kommun.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av bygglovsarkitekt Hanna Ranstad.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 1 992 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar att bygglov ska beviljas och att ärendet återremitteras till
stadsbyggnadskontoret för att förvaltningen ska göra ett grannehörande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Martin Molins yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer först proposition på yrkandet huruvida ärendet ska avgöras
idag och finner det vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och
finner att stadsbyggnadsnämnden har bifallit förvaltningens förslag om avslag på bygglov.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga § 249a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 ALPVIOLEN 6
SBN 2019-002912 ALPVIOLEN 6 bilaga

Paragrafen är justerad

Bilaga § 249a
43

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende 26
Tillbyggnad av uterum (enbostadshus) inom fastigheten ALPVIOLEN 6.
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av uterum har kommit in från fastighetsägen till Alpviolen 6
som är en villatomt på Blåbärsgatan 29 i Malmö.
2017 beviljades bygglov på nuvarande befintligt uterum på 12,3 kvm varav 4,2 kvm (34 %) är byggt
på prickmark. Om fastighetsägaren vill bygga ett större uterum, som vi bedömer, får ett fint läge
intill huset så bör inte nämnden förhindra detta. Det nya uterummet skulle vara på 23 kvm varav
8,6 kvm (36 %) skulle byggas på prickmark. Det nya uterummet skulle vara en tillgång för
fastigheten och höja dess värde samtidigt som det ger ägarna betydligt bättre nytta av platsen
som de bättre kan möblera.
Moderaterna och Centerpartiet anser att Stadsbyggnadsnämnden inte skall vara ett hinder för en
villaägare som vill göra förbättringar med motivering att nybyggnationen inte kan göras på grund
av att den byggs på prickad mark med 2 % mer än det tidigare beviljade uterummet. Vi värnar om
den enskildes rätt att bestämma över sin egendom och att grannskap ska ha större inflytande över
sin närmiljö. Vi yrkade på återremittering för att göra en grannhöran i syfte att undersöka om det
fanns något motstånd mot att bevilja. Om grannarna inte har något emot bygget så yrkade vi på
att bevilja bygglov. Vi fick dock inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)
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§

250

Fasadändring (byte av takmaterial) inom fastigheten NATTVIOLEN 1

SBN-2019-895
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av takmaterial) på fastigheten NATTVIOLEN
1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 639 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) yrkar att bygglov ska beviljas och att ärendet återremitteras till
stadsbyggnadskontoret för att förvaltningen ska göra ett grannehörande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Martin Molins yrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer först proposition på yrkandet huruvida ärendet ska avgöras
idag och finner det vara bifallet.
Sedan ställer ordförande proposition på yrkandet om bifall till förvaltningens förslag och
finner att stadsbyggnadsnämnden har bifallit förvaltningens förslag om avslag på bygglov.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga § 250a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 NATTVIOLEN 1
SBN 2019-001665 NATTVIOLEN 1 bilaga 1

Paragrafen är justerad

Bilaga § 250a
45

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende 27
Fasadändring (byte av takmaterial) inom fastigheten NATTVIOLEN 1
Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av takmaterial) har kommit in från
fastighetsägaren till Nattviolen 1 som är en friköpt fastighet som ingår i
grupphusbebyggelse med kedjehus.
Ansökan avser en ändring av befintligt takmaterial på huvudbyggnaden från dagens
grå-bruna takpannor till svart plåt som enligt fastighetsägaren är utformad som
takpannor med en blank svart yta. Om fastighetsägaren vill byta ut befintliga
takpannor till plåt bör inte nämnden förhindra detta. Taken på aktuella kedjehus utgör
inte någon tydlig framträdande del av byggnadens fasad mot gatan. Det förekommer
dessutom redan andra takmaterial såsom papp.
Moderaterna och Centerpartiet anser att privatpersoner ska ha större rätt att förändra
i sin egendom och att grannskapen ska ha större inflytande över sina närområden.
Stadsbyggnadsnämnden skall inte vara ett hinder för en fastighetsägare som vill göra
fasadändring med byte av takmaterial till plåttak som utformat som takpannor och där
färgen förvisso avviker från befintlig kulör i området, men där taket inte har någon
framträdande del ut mot gatan.
Vi yrkade på en återremittering för att göra en grannhöran i syfte att bevilja bygglov
men fick inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Darko Simic (M)

Göran Winberg (M)

Mats Brogren (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

46

§

251

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 4 vepor inom
fastigheten VÄRDSHUSET 4

SBN-2019-898
Sammanfattning

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 4 vepor på fastigheten
VÄRDSHUSET 4 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 13 020 kr
Yrkanden

Anders Olin (SD), Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar bifall till ansökan om
förlängning av tidsbegränsat bygglov.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på ansökan om förlängning
av tidsbegränsat bygglov.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Omröstning begärs.
Ja-röst för yrkandet om att bifalla förvaltningens förslag om att avslå ansökan om bygglov för
vepor.
Nej-röst för yrkandet om att avslå förvaltningens förslag och därmed bifalla ansökan om
bygglov för vepor.
Votering

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster (som redovisas i en separat voteringslista) beslutar
stadsbyggnadsnämnden att bifalla förvaltningens förslag om att avslå ansökan om bygglov för
vepor.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga § 251a.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om bifall till
ansökan om bygglov.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 VÄRDSHUSET 4
SBN 2019-002901 VÄRDSHUSET 4 bilaga 1

Paragrafen är justerad

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-09-19

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §251

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 4 vepor inom fastigheten
VÄRDSHUSET 4, SBN-2019-898
Ärende:

Voteringslist(or)
Ärende 28
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), 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
Darko Simic (M), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Alexander Werne (L), Ersättare
Sara Andersson (V), Ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

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

6

0
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Bilaga § 251a
49

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende 28
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 4 vepor inom
fastigheten VÄRDSHUSET 4
Eftersom vårt avslagsyrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.
I detta ärendet har vi en ansökan att förlänga ett tidigare giltigt bygglov att montera fyra vepor
på fasaden av huset The Point, avsett för blandad verksamhet men som för tillfället delvis står
tomt. Där syftet är att nå ut till kunder som vill bedriva sin verksamhet i byggnaden.
Området Hyllie utvecklas och byggs ut mer och mer för varje år som går. Det är viktigt att
fastigheterna används och inte står tomma, både för svenskt näringsliv men också för att Hyllies
centrala område attraktivitet och liv som en svällande stadsdel i Malmö stad.
Enligt detaljplan DP 4828 som gäller med lagakraft sedan 2008-10-24 så finns där inga närmare
bestämmelser när det gäller skyltning. Dock så finns det riktlinjer som är antagna av
Stadsbyggnadsnämnden 2017 där man försöker kringgå avsaknaden av bestämmelser när det
kommer till Skyltar i detaljplanen.
Dessa riktlinjer är vaga, låter väldigt fint och ger stadsbyggnadskontoret mycket utrymme att
tolka när man ska godkänna eller avslå ansökan av skyltar eller vepor från fall till fall.
I förslaget att avslå ansökan om förlängt tillstånd så baseras det på att huset i princip färdigt och
att skyltarna kan störa verksamheterna som ska flytta in och etablera sig på första plan. Man vill
inte heller ge tillstånd till dessa skyltar då andra nybyggda fastigheter i Malmö stad också
kommer vilja ha förlängda tillstånd att ha skyltar uppe för att kunna tillgodose att lokaler inte
står tomma.
Därför yrkar vi Moderaterna och Centerpartiet på att bevilja ansökan om förlängt tillstånd, då vi
vill värna om och göra det enklare för företag och fastighetsägare att etablera sig i Malmö stad
och i förlängningen stärka Malmös näringsliv med både jobb och bostäder.
Majoriteten röstade mot vårt förslag och för ett avslag av tillståndet.
Då vårt yrkande inte gick igenom reserverar vi oss mot beslutet till fördel för vårt yrkande.

Martin Molin (C)

Darko Simic (M)

50

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)

Petra Lundgren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

51

§

252

Utredning om komplementbyggnad ej i enlighet med bygglov inom
fastigheten PILE 1:6

SBN-2019-893
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för tillbyggnad av komplementbyggnad inom fastigheten
Pile 1:6.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 4 046 kr av Namn Namn (pers
nr) för att utan startbesked och bygglov uppfört en tillbyggnad av komplementbyggnad.
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.
Beslutet skickas till

Fastighetsägare/byggherre
Kontrollansvarig

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 PILE 1:6
SBN 2019-000244 PILE 1:6 bilaga

52

§

253

Utredning om olovlig fasadändring (fönster, balkonger och puts) på
fastigheten ASKER 3

SBN-2019-891
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 ASKER 3
SBN 2018-001877 ASKER 3 bilaga 1

Paragrafen är justerad

53

§

254

Olovlig delning av lokal för handel (restaurang) inom fastigheten JAGTEN
1

SBN-2019-904
Sammanfattning

Påföljder för vidtagen delning av lokal för handel (restaurang) utan erforderligt startbesked
inom fastigheten JAGTEN 1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 18 135 kr av Heimstaden
Möllekällan AB, (org. nr: 16556558-0361), för att utan startbesked påbörjat delning av lokal
för handel (restaurang) .
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 190919 JAGTEN 1
SBN 2019-002737 JAGTEN 1 bilaga 1

Paragrafen är justerad

54

§

255

Utredning angående olovligt byggande av plank på fastigheten
BETHACKAN 1

SBN-2019-902
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för att utan bygglov och startbesked ha uppfört ett plank
om 11 meter inom fastigheten BETHACKAN 1 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av de lagfarna ägarna till fastigheten
BETHACKAN 1, Namn Namn (pers nr), och Namn Namn (pers nr) på 6 278 kr för att utan
erforderligt startbesked och bygglov ha uppfört ett plank om 11 meter inom fastigheten
BETHACKAN 1 med adress Bygärdesvägen 29 i Malmö.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 BETHACKAN 1
SBN 2018-000144 BETHACKAN 1 bilaga
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§

256

Utredning angående väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp
samt ventilation utan startbesked på fastigheten KRÄFTAN 15

SBN-2019-903
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgifter för att utan föregående anmälan och startbesked
väsentligen ha ändrat ventilation och vattenförsörjning (VA) inom fastigheten KRÄFTAN 15
i Malmö kommun.
Jäv

Susanne Ydstedt (M) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av den som låtit utföra den
väsentliga ändringen av ventilationen inom fastigheten KRÄFTAN 15, Namn Namn (pers
nr), på 6 742 kr för att utan föregående anmälan och startbesked väsentligen ha ändrat
ventilationen som ombesörjer en yta om 38 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av den som låtit utföra den
väsentliga ändringen av vattenförsörjningen (VA) inom fastigheten KRÄFTAN 15, Namn
Namn (pers nr), på 6 742 kr för att utan föregående anmälan och startbesked väsentligen ha
ändrat vattenförsörjning som ombesörjer en yta om 38 m2.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
4. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgifterna ärendet utan
ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 190919 KRÄFTAN 15
SBN 2018-000689 KRÄFTAN 15 bilaga

56

§

257

Nämndsinitiativ - aktuell kunskap om bostadsmarknaden, förslag om
visning av filmen Push

SBN-2019-928
Sammanfattning

Mikael Andersson (V) har lämnat in ett nämndsinitiativ där han yrkar att
stadsbyggnadsnämnden anordnar en gemensam visning av filmen Push. Nämndens
ledamöter/ersättare har blivit inbjudna av Hyresgästföreningen att se filmen den 7 oktober
och det finns därför inget behov av att anordna en visning.
Beslut

1.Stadsbyggnadsnämnen beslutar att ledamöter/ersättare som väljer att gå på filmvisningen av
Push den 7 oktober får utbetalt förlorad arbetsförtjänst och därmed anses nämndsinitiativet
besvarat.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) yrkar att ledamöter/ersättare som väljer att gå på filmvisningen av Push den
7 oktober får utbetalt förlorad arbetsförtjänst.
Mats Brogren (M) yrkar att arbetsförtjänst inte ska betalas ut.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara bifallet.
Reservationer

Martin Molin (C), Darko Simic (M), Per Göran Wiberg (M) och Mats Brogren (M) med
instämmande av Susanne Ydstedt (M), Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att
lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga § 257a.
Beslutsunderlag



SBN 190919 Nämndsinitiativ Push

Paragrafen är justerad

Bilaga § 257a
57

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-09-19
Ärende 34
Nämndsinitiativ om filmen ”Push” av Fredrik Gertten
Stadsbyggnadsnämnden beslutade att låta nämndens förtroendevalda politiker få arvode för att
se filmen ”Push” som Hyresgästföreningen arrangerar i samarbete med Olof Palmes
International Center den 7 oktober 2019.
Att förtroendevalda politiker ska ha möjligt att delta i samhällsinformation är en sak, men att en
politisk majoritet väljer att använda skattepengar för att avlöna deltagare i
ett politiskt evenemang som anordnas av en förening med kopplingar det styrande paritet ser
inte snyggt ut. Då den styrande majoriteten inte lyssnade på vår kritik utan la fram sitt förslag
ändå valde vi att yrka avslag.
Eftersom vårt avslagsyrkande inte vann majoritetens gillande reserverar vi oss mot beslutet.

Mats Brogren (M)

Darko Simic (M)

Göran Wiberg (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Susanne Ydstedt (M)

58

§

258

Nämndsinitiativ - finns det fastighetsägare i Malmö som glömt bort sina
hyresgäster?

SBN-2019-931
Sammanfattning

Mikael Andersson (V) har lämnat in ett nämndsinitiativ där han yrkar att
stadsbyggnadsnämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda frågan om det
finns bostadsfastigheter som saknar eller har få hyresgäster eller där bostadssituationen blivit
oacceptabel på grund av bristande underhåll.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att under hösten
2019 återkomma med en muntlig rapport där nämndsinitiativets frågeställningar benas ut
utifrån Malmö stads kunskap.
Särskilda yttranden

Sara Andersson (V) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga § 258a.

Beslutsunderlag



SBN 190919 Nämndsinitiativ utredning
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Bilaga § 258a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-09-19
Ärende 35: Nämndsinitiativ “Finns det fastighetsägare i Malmö som glömt bort

sina hyresgäster?”
Ökad kunskap om Malmös bostadssituation
Under några årtionden har vi i Sverige haft en situation där politiken överlåtit mycket av
bostadsförsörjningen till den så kallade bostadsmarknaden. Detta har i hög grad påverkat
situationen för malmöborna, där många malmöbor står utan bostad och många familjer är
trångbodda, men inte har råd att byta bostad. Samtidigt ser vi hur bostadsmarknaden blir allt
mer global och hur riskkapitalbolag investerar i bostadsfastigheter som ett sätt att förränta
sitt kapital.
Vänsterpartiet lade därför fram ett initiativ som syftade till att stadsbyggnadsnämnden skulle
fatta beslut om att stadsbyggnadskontoret ska utreda frågan om det finns fastighetsägare
som underlåter att underhålla sin bostadsfastigheter alternativt tomställer dem med avsikt att
enbart öka sin förmögenhet. Istället för att fatta ett beslut som gick Vänsterpartiet initiativ om
en utredning till mötes, beslutade stadsbyggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att senare i höst presentera den kunskap stadsbyggnadskontoret redan har om
bostadsfastigheter som antingen saknar eller har få hyresgäster, eller där bostadssituationen
blivit oacceptabel på grund av bristande underhåll.
Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av stadsbyggnadskontorets fördjupade kunskap om
Malmös bostadssituation. Vår förhoppning är att ökad kunskap om Malmös bostadssituation
är ett steg av många mot en politik som på ett effektivt sätt ser till att alla får en värdig
bostad att bo i Malmö - i enlighet med the Shift som Malmö stad nyligen skrev under.
För Vänsterpartiet
Sara Andersson,
ersättare för Mikael Andersson

