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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-10-17 kl. 09:00-13:30

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl 9:00
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Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP) §§259-276, §§278-294
Mikael Andersson (V)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§260-275, §§277-294
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jenny Österlind (S) ersätter José Luis Muñoz Pastene (S)
Jonas Michanek (S) ersätter Susanne Jönsson (S)
Jens Kindt (MP) §277 ersätter Mårten Espmarker (MP)
Susanne Ydstedt (M) ersätter Darko Simic (M)
Bo Stefan Claesson (SD) §259, §276 ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§259-275, §§278-294
Sara Andersson (V)
Peter Ahlström (M)
Petra Lundgren (M)
Bo Stefan Claesson (SD) §§260-275, §§277-294
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Tullberg (HR-chef) §259
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen) §259
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen) §259
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Ewa Rannestig (avdelningschef, stadsmätningsavdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen)
Göran Sundberg (stadsjurist) §259
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)
Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Westberg
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

Martin Molin (C)
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Matea Muzevic (bygglovshandläggare) §259
Joakim Skanby (bygglovshandläggare) §259
Kristina Nilsson (planarkitekt) §259
Anna Klara Lundberg (planarkitekt) §259
Katarina Jeraeus (planarkitekt) §259
Linda Tuominen (utvecklingssekreterare, stadskontoret) §259
Julia Töringe (enhetschef) §259
Utses att justera

Martin Molin (C)

Justeringen

2019-10-24

Protokollet omfattar

§§259-294
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Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen,
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Detaljplan för fastigheten Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2 i
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Detaljplan för fastigheten Hyllie gård 1 i Hyllievång i Malmö (Dp 5658)
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fastigheten VON CONOW 54
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fastigheten LANDSKONTORISTEN 1
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett parhus med
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LYBECK 10
Utredning om olovligt byggande av uthus inom fastigheten
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Utredning om ovårdad tomt (växtlighet i sikttriangel) inom fastigheten OXIE
45:13
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§289
§290
§291
§292
§293
§294

Utredning om delning av lägenhet utan startbesked på fastigheten ANSVARET
10
Fasadändring och ny installation av vatten och avlopp utan startbesked inom
fastigheten ELDRÖRET 1
Utredning om ändring av lokal till lägenhet utan startbesked på fastigheten
FLORA 8
Utredning om otillåten användning av motordriven anordning på fastigheten
GNISTAN 1
Utredning om fasadändring (fönster) inom fastigheten STJÄRNEHUS 3
Utredning av fasadändring utan erforderliga tillstånd inom fastigheten
HERMODSDAL 8
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§

259

Genomgång och föredragning av ärenden

Ärende nr 15, Ändring av detaljplan för fastigheten Bronsyxan 20 i Fosie samt nr 23, Begäran
om planbesked för fastigheten Quiding 19-21 enligt föredragningslistan utgår.
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§

260

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden utser Martin Molin (C) att tillsammans med ordförande Sofia
Hedén (S) justera stadsbyggnadsnämndens protokoll.
2. Justering sker den 24/10 2019.
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§

261

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-27
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegation bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

262

Anmälan om beslut, domar och lagakraft

SBN-2019-28
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av beslut, domar och laga kraft.
Beslutsunderlag



Domar, beslut och lagakraft
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§

263

Anmälan av inkomna handlingar till stadsbyggnadsnämnden 2019

SBN-2018-1397
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-1017.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag













G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 - anmälan av inkomna skrivelser
1. Förvaltningsremiss samt yttrande - Inbjudan till skriftligt samråd EON Värme
Helenehomsverket, SBN-2019-628
2. Förvaltningsremiss samt yttrande - anmälan om ändring av tillståndspliktig
verksamhet för Skånes Universitetssjukhus, MN-2019-6690, SBN-2019-865
3. Beslut från kommunfullmäktige - § 171 Policy för public laddinfrastruktur i
Malmö, STK-2019-694, SBN-2018-1039
4. Beslut från kommunfullmäktige - § 172 Uppdrag budget 2017 - Policy för
marksanering, STK-2017-317, SBN-2018-124
5. Beslut från kommunfullmäktige - § 173 Årsrapport 2018 Strategisk
utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, STK-2019-831, SBN2019-940
6. Beslut från kommunfullmäktige - § 178 Motion från Kay Wictorin (C) om att
Malmö stad ska söka medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer, STK2018-1357, SBN-2019-181
7. Beslut från kommunfullmäktige - § 177 Motion av Magnus Olsson (SD) om att
trygga framtiden för Musiespårvägen, STK-2018-270, SBN-2018-228
8. Beslut från kommunfullmäktige - § 174 Årsrapport 2018 Utvecklingsplan för
arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, STK-2019-832, SBN-2019-941
9. Beslut från kommunstyrelsen - § 211 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2020, STK-2019-1094, SBN-2019-964
10. Beslut från KS AU- § 515 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Förbättrat
genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet, STK-2019-947, SBN-2019655
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§

264

Information om liten avvikelse, rättspraxis m m

Sammanfattning

Informationen ges av stadsjurist Anna Westberg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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§

265

Revidering av taxan för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

SBN-2019-938
Sammanfattning

I ärendet föreslår stadsbyggnadskontoret att stadsbyggnadsnämnden justerar upp vissa
faktorer för beräkningen avgiften för bygglovs- och teknikärenden respektive de detaljplaner
som har sin grund i planprogram. Justeringarna beror på att handläggningen av de berörda
ärendeslagen har blivit alltmer komplicerad och tidskrävande.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ändrar taxan på det sätt stadsbyggnadskontoret föreslår.
Taxan tillämpas för ärenden som kommit efter den 1 november 2019.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Revidering av taxan för
stadsbyggnadsnämndens verksamhet
Taxa med föreslagna justeringar
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§

266

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott - Nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik, STK-2019-76

SBN-2019-650
Sammanfattning

En arbetsgrupp med representanter från olika förvaltningar har tagit fram ett förslag på hur
det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad.
Förslaget har sin utgångspunkt i kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning
som genomfördes i Stockholm, Göteborg och Malmö 2017-2018. Stadsbyggnadsnämnden
har inget att erinra i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande SBN 2019-10-17 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Tjänsteskrivelse KSAU 190610 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
§ 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik, STK-2019-76
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§

267

Remiss från kommunstyrelsen - Uppdrag från kommunfullmäktige att
utreda sociala obligationer, STK-2019-949

SBN-2019-912
Sammanfattning

Stadskontoret har bedömt att det finns starka motiv för att emittera sociala obligationer på
liknande sätt som beslutats om gröna obligationer. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 2019-12-02.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av Linda Tuominen, utvecklingssekreterare,
stadskontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser remissen besvarad.
3. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, se bilaga § 267a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Sociala obligationer
Förslag till yttrande SBN 2019-10-17 Sociala obligationer
Beslut KSAU 190902 §485
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 - social obligation
Brevbilaga till social obligation

Bilaga §267a
14

Särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: SBN 2019-912. Uppdrag från kommunstyrelsen att utreda sociala obligationer.

Ärendet gäller att utreda sociala obligationer på liknande sätt som beslutats om gröna
obligationer. Flera av de målområden som omnämns ser vi som positiva men vill lyfta frågan
redan nu då vi kan se att några av de förlag som omnämns i handlingarna samt genom
tjänstemännens redogörelse ser vi som verkningslösa förslag där vi först vill se andra insatser.
Vi kommer följa ärendet för att se vilka skarpa förslag vi får i det slutgiltiga förslaget som
presenteras.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

268

Malmöinitiativ - Nedlagd 4H-gård i kraftigt förfall, nr EF20190054

SBN-2019-735
Sammanfattning

Ett Malmöinitiativ har lämnats in till stadsbyggnadsnämnden som påtalar värdet av
Louisedals gård för omgivningen och ställer frågor om gården, som står oanvänd sedan 2011.
Olika möjliga verksamheter på gården har undersökts, men inte bedömts möjliga, antingen på
grund av bebyggelsens beskaffenhet, eller på grund av de begränsningar som gällande
detaljplan innebär. Fortsatta utredningar kring gårdens framtid bedöms lämpliga att
genomföra som del i ett arbete med en ny detaljplan.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av av planarkitekt Katarina Jeraeus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Malmöinitiativ – Nedlagd 4H-gård i kraftigt
förfall, nr EF20190054 enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser därmed förslaget besvarat.
3. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till Malmöinitiativet.
Beslutet skickas till

Stadskontoret/Malmöinitiativet
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Malmöinitiativet - nedlagd 4h gård
Förslag till yttrande SBN 2019-10-17 Malmöinitiativet - nedlagd 4H-gård
Malmöinitiativ - EF20190054
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§

269

Yttrande i mark- och miljööverdomstolens mål P 7973-17 som gäller
antagandet av detaljplan för del av Hamnen 22:164 m.fl.
(Verksamhetsområde och ny bro) i Hamnen i Malmö (Dp 5424)

SBN-2015-49
Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen har berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över
yttranden från E.ON Värme Sverige AB respektive Sydkraft Thermal Power AB.
Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 31 oktober 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljööverdomstolen i mål P 7973-17 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljööverdomstolen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Yttrande i mark- och miljööverdomstolens mål
P 7973-17
Samrådsunderlag för Utklippans fjärrvärmecentral
Bilaga 1 Karta med UFC markerad
Bilaga 2 En möjlig utformning av anläggningen
Skrivelse - Tillfälle att yttra oss över aktbilaga 80-81 senast 20 september 2019, mål
nr P 7973-17
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§

270

Ingripande angående föreläggande att ta bort upplag, plank, byggbodar,
containrar och tillbyggnader på fastigheten Bunkeflostrand 10:9

SBN-2016-460
Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen har återförvisat mål om ansökan om utdömande av vite till
mark- och miljödomstolen, för fortsatt prövning. Mark- och miljödomstolen har förelagt
stadsbyggnadsnämnden att yttra sig i målet (mål nr P 1661-19). Yttrandet ska ha kommit in
till domstolen senast den 25 oktober 2019 i enlighet med beviljat anstånd.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 1661-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 yttrande i MMD i mål P 1661-19
Föreläggande - skriftligt yttrande senast den 30 september 2019. Mål nr P 1661-19
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§

271

Detaljplan för del av fastigheten Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö i Malmö (Dp
5558)

SBN-2016-1445
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för i huvudsak bostadsändamål samt
centrumändamål i den norra delen av planområdet.
Beslut

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

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5558 Antagande
Dp 5558 Samrådsredogörelse
Dp 5558 Utlåtande efter granskning
Dp 5558 Planbeskrivning Antagande
Dp 5558 Plankarta Antagande
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§

272

Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:400 i Rosengård i Malmö
(Dp 5573)

SBN-2017-89
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att skapa ändamålsenliga industrifastigheter genom att planlägga
Svarvgången, en allmän gång- och cykelväg, till kvartersmark för industri.
Beslut

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

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) inkommer med särskilt
yttrande, se bilaga § 272a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5573 Antagande
Dp 5573 Utlåtande efter granskning
Dp 5573 Planbeskrivning antagande
Dp 5573 Samrådsredogörelse
Dp 5573 Plankarta antagande

Bilaga §272a
20

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: Detaljplan för fastigheten Rosengård 130:400 i Rosengård i Malmö (DP
5573) SBN-2017-89

Malmöborna behöver trygga cykelvägar
Denna detaljplan ger möjlighet att skapa ändamålsenliga industrifastigheter genom att föra
samman två fastigheter där det idag går en cykelväg.
De lösningar för framtida cykeltrafik som presenteras ser vi från Vänsterpartiets sida inte som
optimala då det redan i handlingarna noteras att det ökar risken för korsande cykeltrafik över
Jägersrovägen.
Vi vill därför lyfta fram möjligheten att snarast anlägga en ny kort cykelväg längs Jägersrogatan
mellan Jägershillsgatan och Ögårdsstigen och ansluta den till nuvarande gång- och cykeltunnel.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

273

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp
5592)

SBN-2017-1574
Sammanfattning

Granskning.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnaden av en ny stor park i Hyllie och av Hyllie
boulevard på sträckan mellan Almviksvägen och Pildammsvägen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godtar redovisningen av granskningshandlingarna med tillägg, att i
planbeskrivningen "spårväg" ska ersättas av uttrycket "kollektivtrafik med hög kapacitet"
samt med tillägg på sid 4 i planbeskrivningen av meningen ”Parken ska utformas så att den
alltid upplevs som trygg för alla Malmöbor.” mellan meningarna ”Stadsdelsparken ska
fungera som en samlingsplats för boende Hyllie och som ett besöksmål för alla Malmöbor.”
och ”Parken ska också kunna fördröja dagvatten och skyfall.”
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra detaljplanen
tillgänglig för granskning.
3. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen inte medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
4. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att överlämna
granskningshandlingarna till berörda kommunala förvaltningar och länsstyrelsen för
kännedom.
Yrkanden

Mats Brogren (M) och Anders Olin (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för fortsatt
utredning, dels angående parkeringsfrågan och dels angående de undanträngningseffekter det
separata körfältet för kollektivtrafik skulle få.
I andra hand yrkar Mats Brogren (M) att stadsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att utreda
parkeringssituationen samt undanträngningseffekter av separat körfält.
Anders Olin (SD) yrkar bifall till Mats Brogrens (M) yrkande.
Mats Brogren (M) och Anders Olin (SD) yrkar därefter att planen inte ska skickas ut på
granskning.
Sofia Hedén (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar avslag på Mats Brogrens (M) och
Anders Olins (SD) yrkanden.
Sofia Hedén (S) yrkar att i planbeskrivningen ordet "spårväg" ska ändras till "kollektivtrafik
med hög kapacitet".
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Mårten Espmarker (MP) yrkar avslag på Sofia Hedéns (S) yrkande om byte av
ordet "spårväg".
Lars Hellström (L) och Sofia Hedén (S) yrkar tillägg på sid 4 i planbeskrivningen med
meningen ”Parken ska utformas så att den alltid upplevs som trygg för alla Malmöbor.” Detta
mellan meningarna ”Stadsdelsparken ska fungera som en samlingsplats för boende i Hyllie
och som ett besöksmål för alla Malmöbor.” och ”Parken ska också kunna fördröja dagvatten
och skyfall.”
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att ärendet ska avgöras idag mot
yrkandet från Mats Brogren (M) och Anders Olin (SD) att ärendet ska återremitteras för
fortsatt utredning och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutat att ärendet avgörs idag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för yrkandet om att avgöra ärendet idag.
Nej-röst för yrkandet om återremiss.
Votering
Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster (som redovisas i en separat voteringslista) beslutar
stadsbyggnadsnämnden att ärendet ska avgöras idag.
Sofia Hedén (S) ställer sitt yrkande om ändrad formulering i planbeskrivningen så att ordet
"spårväg" ersätts med "kollektivtrafik med hög kapacitet" mot Mårten Espmarkers (MP)
yrkande om avslag på yrkandet och finner sitt eget yrkande vara bifallet.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för yrkandet om att ordet "spårväg" ersätts med "kollektivtrafik med hög kapacitet".
Nej-röst för yrkandet att ordet "spårväg" ska behållas i planbeskrivningen.
Votering
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst (som redovisas i en separat voteringslista) beslutar
stadsbyggnadsnämnden att bifalla Sofia Hedéns (S) yrkande.
Sofia Hedén (S) finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar om tillägg till planbeskrivningen
på sidan 4 i enlighet med sitt och Lars Hellströms (L) yrkande.
Sofia Hedén (S) ställer tilläggsyrkande från Mats Brogren (M) om uppdrag till
stadsbyggnadskontoret att utreda parkeringsfrågan mot sitt eget yrkande om avslag på
tilläggsyrkandet och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Mats Brogrens (M)
yrkande.
Sofia Hedén (S) ställer tilläggsyrkande från Mats Brogren (M) om uppdrag till
stadsbyggnadskontoret att utreda undanträngningseffekter av separat körfält för
kollektivtrafik mot sitt eget yrkande att avslå tilläggsyrkandet och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå Mats Brogrens (M) yrkande.
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Sofia Hedén (S) ställer Anders Olins (SD) och Mats Brogrens (M) yrkande om att inte skicka
ut planen på granskning mot sitt eget yrkande om att besluta i enlighet med kontorets förslag
med beslutade revideringar av planbeskrivningen och finner att stadsbyggnadsnämnden har
beslutat i enlighet med sitt eget förslag.
Reservationer

Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med instämmande av
Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga
§ 273c.
Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att lämna in två skriftliga reservationer, bilagor § 273a och § 273b.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 273d.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5592 granskning
Dp 5592 Planbeskrivning granskning
Dp 5592 Samrådsredogörelse
Dp 5592 Plankarta granskning

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-10-17

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §273

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592), SBN2017-1574
Ärende:

Voteringslist(or)
Återremiss
Ledamot

Ja

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Jenny Österlind (S), Ersättare
Jonas Michanek (S), Ersättare
Susanne Ydstedt (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
8

X
5

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

Sofia Hedén (S), Ordförande
Lars Hellström (L), Vice ordförande
Martin Molin (C), 2:e vice ordförande
Shaip Morina (S), Ledamot
Mårten Espmarker (MP), Ledamot
Mikael Andersson (V), Ledamot
Per Göran Wiberg (M), Ledamot
Mats Brogren (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Åsa Ahnfeldt (SD), Ledamot
Jenny Österlind (S), Ersättare
Jonas Michanek (S), Ersättare
Susanne Ydstedt (M), Ersättare
Resultat

X
X
X
X

Byte av ordet spårväg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

1

0
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Bilaga § 273a
25

Reservation.
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: SBN 2019-1574. Detaljplan för del av fasigheten Bunkeflo 6:8 i Hyllie (DP5592)

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 i Hyllie (DP5592) som syftar till att
möjliggöra utbyggnad av en ny stor park i Hyllie, på sträckan mellan Almviksvägen och
Pildammsvägen.
I ärendet yrkades på återremiss för att utreda möjligheten till parkering för att öka
tillgängligheten samt att utreda vilka undanträngningseffekter en superbuss ger.
Sverigedemokraterna yrkade på återremiss i ärendet, men då detta ej vann gehör reserverar vi
oss i återremiss delen.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 273b
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Reservation (sakfrågan).
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: SBN 2019-1574. Detaljplan för del av fasigheten Bunkeflo 6:8 i Hyllie (DP5592)

Ärendet gäller detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 i Hyllie (DP5592) som syftar till att
möjliggöra utbyggnad av en ny stor park i Hyllie, på sträckan mellan Almviksvägen och
Pildammsvägen.
I ärendet yrkades på återremiss för att utreda möjligheten till parkering för att öka
tillgängligheten samt att utreda vilka undanträngningseffekter en superbuss ger.
Sverigedemokraterna yrkade i först hand på återremiss i ärendet, men då återremissen ej vann
gehör yrkade vi på avslag i sakfrågan om detaljplan.
Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 273c
27

Reservation

Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: 16. Bunkeflo 6:8 Hyllie och Hyllie boulevard
Vi ställer oss positiva till att Malmös invånare får en helt ny stor park med en sträckning från Pildammsvägen
till Almviksvägen kantad av en i planen pampig stadshuvudgata, Hyllie boulevard.
Parkmiljön kommer att rikta sig till alla Malmöbor och kommer tillhöra "kulturaxeln" för vardag och fest. Parken kommer ha ett antal olika aktiviteter enligt planen från lokal odling till caféverksamheter. I parkens hjärta
finns fler funktioner som illustreras med aktiviteter för barnfamiljer.
Om dessa fina tankar och illustrationen ska kunna infrias, krävs tillgänglighet och trygghet.
I planbeskrivningen gör antagande att barnfamiljer som besöker parken kommer resande på cykel eller med
kollektivtrafik, och endast i begränsad form av bilburna barnfamiljer. Bilburna hänvisas i planen till ett parkeringshus norr om Hyllevångskolan som med största sannolikhet nyttjas av boende i området. Gatuparkering
norr om parken är idag begränsat till max 1 timme.
Tillgänglighet
Vi ser idag att Malmös största park, Pildammsparken, nyttjas under sommarhalvåret med barnfamiljer som har
grillar, solstolar, leksaker vilket också belyses i planen för Hyllie, där familjer kan flytta ut ”vardagsrummet” i
parken. De barnfamiljerna som besöker Pildammsparken idag, ser parken som lättillgänglig, då många av familjerna är bilburna och kan ta med ”utrustning” och kan parkera på närliggande gator runt och i parken.
Trygghet
Människor finner trygghet i att det finns andra människor som rör sig i området och runt en parkmiljö. I planen
tillåts inga bilparkeringar på Hyllie boulevard som har en sträckning längs hela parkområden, trots att utrymme finns för trygga parkering längs gatan.
Vi ser att parken endast kommer att byggas för en begränsad del av Malmöborna och därför reserverar oss mot
detaljplanen utformning och ser en återremiss avseende stadsgatan Hyllie boulevard.
För att godkänna planen ser Moderaterna:
• Att det bereds och planeras för bilparkering längs Hyllie Boulevard eller utomhus parkering nära parken för tillgänglighet för barnfamiljer och besökande av parkens kulturaktiviteter.
• Att utreda undanträngningseffekter från kollektivtrafik på Hyllie boulevard.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande om återremiss, lämnar vi här en reservation.

Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 273d
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 16 SBN-2017-1574
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie i Malmö (Dp 5592)
I detta ärende behandlar vi detaljplanen för Malmös nya stadspark i Hyllie.
Centerpartiet är mycket glada att man planerar för en ny, stor och urban park i södra Malmö. När
staden växer och blir tätare är det viktigt att alla Malmöbor ska ha lättillgängliga parker och
grönytor.
Hyllie är en stadsdel som byggs helt på åkermark, en ändlig resurs som Malmö måste värnas om.
För att motivera det måste man, vid varje projekt, ställa sig frågan om marken verkligen nyttjas på
bästa sätt.
Den viktigaste faktorn för att parken ska bli så attraktiv som man föreställer sig är att den fylls av
människor som kan nyttja de löpslingor, fruktträd, vattenytor, uteserveringar och lekplatser som
förhoppningsvis kommer byggas. Därför vill vi, som ett medskick till anslutande planer, poängtera
att vi vill se att man bygger högre och tätare än kringliggande bebyggelse för att möjliggöra för så
många som möjligt att bo i närheten av parken.
Vi är också oroliga för att Malmö stads ansträngda budget och en vikande konjunktur leder till att
det fina förslaget som redovisats inte blir genomfört fullt ut. Att säkerställa projektets ekonomiska
bärkraft är ytterligare en anledning att tillåta högre exploatering i det attraktiva läget kring parken
än vad man planerat för i den fördjupade översiktsplanen.

Martin Molin (C)
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§

274

Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Norra hamnen,
delområde 2) i Hamnen i Malmö (Dp 5625)

SBN-2018-1046
Sammanfattning

Samråd.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för hamnanknutna verksamheter,
logistikföretag och verksamhetskoppad service inom området, som del av en fortsatt
utbyggnad av Malmö Industrial Park. Detaljplanen ska också möjliggöra etablering av
vindkraft inom området.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att remittera
samrådshandlingarna till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs av
detaljplanen.
2. Stadsbyggnadsnämnden anser att detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan, i
enlighet med stadsbyggnadskontorets bedömning.
3. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda syftet med och
eventuella konsekvenser av att bestämmelsen att byggnader ska placeras minst 4 m från
tomtgränsen tas bort.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att utreda syftet med och eventuella konsekvenser av att bestämmelsen att
byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgränsen tas bort.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på Mårten Espmarkers tilläggsyrkande och
finner att stadsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag med
tillägg enligt Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 274a.
Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att inkomma med
ett särskilt yttrande, bilaga § 274b.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5625 samråd
Dp 5625 Planbeskrivning samråd
Dp 5625 Plankarta samråd
Dp 5625 Miljökonsekvensbeskrivning samråd
PP 4792 Norra Hamnen Logistikcentrum
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Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna 2018-11-29

Bilaga §274a
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Särskilt yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: SBN 2018-1046. Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 (DP5625)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra hamnknutna verksamheter, logistikföretag
verksamhetskopplad service inom området, som en del av fortsatt utbyggnad av Malmö
industrial park. Detaljplanen ska också möjliggöra vindkraft inom området.
Vi Sverigedemokrater är positiva till nya energilösningar men ser inte att denna lösning är i den
riktning vi vill gå, Sverigedemokraterna ser kärnkraften som en bra och ekonomisk stark lösning
och anser därför inte att vindkraft är de lösningar som vi ska investera i.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 274b
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 17 Hamnen 22:164 (Norra hamnen delområde 2) Dp 5625
I detta ärende hanterar vi en detaljplan 5625 med syfte att skapa förutsättning för en utbyggnad
och utfyllnad av hamnområden för att utöka Malmö industrial park (MIP).
Moderaterna och Centern vill påpeka att underlaget inte är uppdaterade avseende efterfrågan
på logistikcenter. Vi ser idag stora nya logistikcentra som är byggda längs E6 i både
Landskrona och Helsingborg. Dessa är byggda efter utredningarna som ligger till grund för
planförslaget.
Vi ser att uppdaterade utredning bör göras som balanserar tilltänkta transportflöden när
Fehmarn bältförbindelsen öppnar 2028. Frågor som bör besvaras är om en containerhamn för
mindre fartyg kommer att nyttjas enligt tidigare utredningar samt en estimering över hur
framtidens transportflöden logistik kommer planeras.
Designconceptet är i Dp daterade från 2004 (SAMARK Arkitektur & Design)
Spåranslutningsutredningen i Dp daterade är från 2002 (Inregia AB)
En tydligare analys och bättre definition om hamnen bör lämnas av Copenhagen Malmö Port
som underlag för hamnutbyggnaden. Det senaste visionsdokumentet är från 2006.
Frågan som bör ställas är om mindre containerfartyg "Feeder-trafik" kommer nyttjas när
Fehmarn bältförbindelsen öppnar 2028.
Vi ser i detaljplanen att tilltänkt industrimark ligger i de friyta som Eon estimerar att de behöver
för de tilltänkta vindkraftverken.
Framtid
Nämnden bör även ta in förutsättningar framtidens autonoma industrier (fjärde generation
industrier). Industrier som idag planeras i övriga Europa som uppskattas ge nya arbetstillfällen.
Malmö den 17 oktober 2019
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)
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§

275

Detaljplan för fastigheten Louisedal 1 och del av fastigheten Käglinge 1:16
i Oxie i Malmö (Dp 5617)

SBN-2017-368
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förtäta Louisedals gård med nya bostäder,
på ett sätt som tar hänsyn till kulturmiljön och den äldre gårdsformation på platsen.
Detaljplanen ska också möjliggöra en lämplig användning av befintlig gårdsbebyggelse.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planarkitekt Katarina Jeraeus.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Louisedal 1 samt del av fastigheten Käglinge 1:16 (Dp 5617)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5617 Planuppdrag
Dp 5617 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

276

Detaljplan för fastigheten Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2 i
Kirsebergsstaden i Malmö (Dp 5654)

SBN-2018-642
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att förändra befintliga byggnader samt att
uppföra nya byggnader inom kvarteret. Nya ändamål som föreslås är bostäder, kontor,
förskola, p-hus och centrumfunktioner.
Planläggningen motiveras av att behovet av nya bostäder är stort i Malmö samt att det
föreslagna planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge inom Storstadspaketets
influensområde längs linje fyra.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planarkitekt Anna Klara Lundberg.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2 i Kirsebergsstaden i
Malmö (Dp 5654).
Jäv

Anders Olin (SD) och Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut
i ärendet.
Särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) inkommer med ett särskilt
yttrande, se bilaga § 276a.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5654 Planuppdrag
Dp 5654 Underlag till begäran om planuppdrag

Bilaga §276a
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Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: Detaljplan för fastigheten Centralfängelset 1 och del av Kirseberg 30:2 i
Kirsebergsstaden i Malmö (DP 5654) SBN-2018-642

Lekytor till barnen måste planeras in på ett tidigt stadium
Vid Kirsebergs tidigare Centralfängelse planeras nya bostäder och en förskola. Vi ser positivt på att
de gamla byggnaderna kan anpassas till nya verksamheter. Planuppdraget som
Stadsbyggnadsnämnden idag behandlade ger utrymme åt förskoleverksamhet. Från Vänsterpartiets
sida vill vi, tidigt i planprocessen, påminna om att förskolan planeras med goda uteytor genom att
minst 30m2 avsätts per förskoleplats.
För Vänsterpartiet är barnens utrymme för utelek en prioriterad fråga, vi har sett en otal
detaljplaner de senaste åren som inte uppfyller denna målsättning. I en stad som växer och förtätas
får inte barns behov av lek och rörelse försummas.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

277

Detaljplan för fastigheten Hyllie gård 1 i Hyllievång i Malmö (Dp 5658)

SBN-2019-503
Sammanfattning

Planuppdrag.
På fastigheten Hyllie Gård 1 bedrivs förskoleverksamhet med tidsbegränsat bygglov. Syftet
med den nya detaljplanen är att möjliggöra permanent bygglov för förskoleverksamheten.
Ärendet inleds med muntlig information som ges av planarkitekt Kristina Nilsson.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för Hyllie gård 1 (Dp 5658).
Jäv

Mårten Espmarker (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5658 planuppdrag
Dp 5658 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

278

Detaljplan för del av Tygelsjö 41:1, transformatorstation väster om
Tygelsjöstigen i Tygelsjö i Malmö (Dp 5266)

SBN-2014-121
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav år 2012 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbete för byggnation av en ny transformatorstation i Tygelsjö. Processen har
därefter avstannat och den sökande har nu meddelat att man vill avsluta planarbetet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för detaljplan för del av Tygelsjö 41:1,
transformatorstation väster om Tygelsjöstigen i Tygelsjö i Malmö (Dp 5266)
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5266 återkallande
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§

279

Detaljplan för fastigheten Bågskytten 2 i Oxie i Malmö (Dp 5607)

SBN-2018-23
Sammanfattning

Återkallande.
Stadsbyggnadsnämnden gav 2018-09-20 stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
planarbete för att möjliggöra bostäder inom fastigheten Bågskytten 2, i första hand med
inriktning mot LSS-boende. LSS-boende är inte längre aktuellt inom fastigheten. Utmaningar
med att etablera annan bostadsbebyggelse på platsen har lett till bedömningen att det
sammantaget är lämpligast att avsluta planarbetet och bevara fastigheten som en markreserv.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden återkallar planuppdraget för detaljplan för fastigheten Bågskytten 2
(Dp 5607).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att skriva av ärendet.
Beslutet skickas till

Fastighets- och gatukontoret
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 Dp 5607 Återkallande
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§

280

Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten GLOSTORP 7:9

SBN-2019-988
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten GLOSTORP 7:9
(Glostorps kyrkoväg 16) i Malmö kommun.
Beslut

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 är tänkt att vidtas utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser och
uppfyller kraven i 9 kap 31 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
VA Syd ska kontaktas för anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Förberedande markarbeten och transporter till och från fastigheten ska ske på ett för
omgivningen varsamt sätt.
Enligt bullerberäkningar ska bostadshuset klarar 45 -50 dBA.
Ägarna till fastigheterna Glostorp 8:9, 7:6, 7:7, 31:1, 8:16 samt 8:25 har beretts tillfälle att yttra
sig över ansökan. Ägarna till Glostorp 8:25, 31:1 samt 8:16 har inkommit med erinran.
Till beslutet hörande handlingar
4 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 Fidan Sylejmani, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Särskilda yttranden

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) avser att inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga § 280a.

40

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 GLOSTORP 7:9
SBN 2019-000767 GLOSTORP 7:9 Bilaga

Bilaga §280a
41

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-10-17
Ärende: 24: SBN-2019-988

Nybyggnad av enbostadshus på fastigheten GLOSTORP 7:9
Vi Sverigedemokrater anser inte att bygglovet skall beviljas. Detta bland annat efter
att ha läst angränsande fastighetsägares invändningar och inlagor.
Att bevilja bygglov på en fastighet, med ett redan sedan flera år tillbaka befintligt
olovligt bygge, utan att detta dessförinnan har åtgärdats anser vi vara felaktigt. Ärendena ska dock hanteras var för sig och väljer därför att framföra vårt ställningstagande i ett yttrande.

________________
Anders Olin (SD)

________________
Åsa Ahnfeldt (SD)
Med instämmande av:

___________________
Stefan Claesson (SD)

_________________
Karin Ramsay (SD)

42

§

281

Nybyggnad av miljöhus inom fastigheten SÅNEKULLA 27

SBN-2019-994
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus på fastigheten SÅNEKULLA 27 i Malmö
kommun.
Beslut

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
(byggnaden) får således tas i bruk utan slutbesked.
Anteckningar till beslut
Åtgärden innebär en avvikelse från gällande plan, pl 1232 med avseende på placering på
prickad mark i enlighet med 9 kap. 31 c § Plan- och bygglagen PBL (2010:900). Åtgärden
bedöms vara ett angeläget gemensamt behov för fastigheten och bedöms inte innebära
begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen och bedöms heller inte
utgöra en betydande miljöpåverkan enligt 9 kap. 31 e §.
Ägarna till fastigheterna Sånekulla 11, 72, 73, 74 och S:75, Ulf 8, 9 och 10 samt Limhamn
11:278 har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägaren till fastigheten Ulf 9 har
inkommit med erinran. Ärendet har kungjorts i lokala dagspressen.
Till beslutet hörande handlingar
4 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 inte någon kontrollansvarig.
Tekniskt samråd behöver ej hållas och kontrollplan behöver inte upprättas.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 SÅNEKULLA 27
SBN 2019-002787 SÅNEKULLA 27 Bilagor
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§

282

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till gymnasium
på fastigheten VON CONOW 54

SBN-2019-991
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till
gymnasium på fastigheten VON CONOW 54 (Djäknegatan 23) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 7 457 kr
Yrkanden

Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att ansökan ska bifallas.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag och avslå ansökan.
Beslutsgång

Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande om avslag på ansökan mot yrkandet från Mats
Brogren (M) och Martin Molin (C) om att ansökan ska bifallas och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Reservationer

Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att lämna in en skriftlig
reservation, bilaga § 282a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 VON CONOW 54
SBN 2019-001990 VON CONOW 54 Bilaga

Bilaga § 282a
44

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 26 SBN-2019-001990
Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till gymnasium på
fastigheten VON CONOW 54.

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till gymnasium på
fastigheten VON CONOW 54 (DJÄKNEGATAN 23) i Malmö kommun.
2014 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för ändring av kontor till gymnasium på aktuell fastighet.
En förlängning av det tidsbegränsade bygglovet gavs in innan ursprungsbygglovet gick ut.
Av 9 kap 33 § PBL framgår att för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla
förutsättningar enligt 30–32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en
detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas
för ett ändamål som avses i 9 §.
Av Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse framgår att kontoret inte bedömer att sökanden har
kunnat redovisa att behovet är tillfälligt utan snarare att de har ett permanent behov av att vara
kvar. Sökandes beskrivning redogör inte för hur de tänkt att lösa lokalbehovet permanent på sikt.
Sökanden har i sin skrivelse redogjort för att de tillsammans med fastighetsägaren försökt få fram
lämpliga alternativa ersättningslokaler. Då det visat sig vara svårare än förväntat inom den aktuella
tidsramen har en förlängningsansökan om tidsbegränsat bygglov getts in. Fastighetsägaren har
också initierat en dialog för en detaljplaneändring av fastigheten Söderport 8 för att lösa behovet
av ett permanent bygglov.
Moderaterna och Centerpartiet anser att Stadsbyggnadsnämnden inte skall vara ett hinder för
den fria näringsverksamheten i kommunen utan i stället, så långt det är möjligt, sträva efter att
underlätta för näringsidkarna i Malmö. En åtskillnad måste också göras mellan ansökan om
förlängning av det tillfälliga bygglovet och det vitesförläggande från miljöförvaltningen som finns.
Vi yrkar därför på återremittering för att nödvändiga åtgärder såsom kungörelse m.m. ska kunna
vidtas. Om grannarna inte har något emot förlängning av det tillfälliga bygglovet yrkar vi på att
ansökan ska beviljas. Vi fick dock inte igenom vårt yrkande och lämnar därför en reservation.

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)
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Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)
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§

283

Fasadändring (byte av fönster, målning av fasad, nya balkongräcken samt
eventuellt nytt ramverk till balkonger) på fastigheten ASKIM 9

SBN-2019-992
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fönster, målning av fasad, nya balkongräcken
samt eventuellt nytt ramverk till balkonger) på fastigheten ASKIM 9 i Malmö kommun.
Beslut

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

Anders Olin (SD) samt Mats Brogren (M) och Martin Molin (C) yrkar att ansökan ska
bifallas.
Sofia Hedén (S) yrkar att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag och avslå ansökan.
Beslutsgång

Sofia Hedén (S) ställer yrkandet från Anders Olin (SD) samt Mats Brogren (M) och Martin
Molin (C) om bifall till ansökan mot sitt eget yrkande att stadsbyggnadsnämnden ska besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag och avslå ansökan och finner att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan.
Reservationer

Anders Olin (SD) och Åsa Ahnfeldt (SD) med instämmande av Stefan Claesson (SD) och
Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) avser att lämna in en
gemensam skriftlig reservation, bilaga § 283a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 ASKIM 9
SBN 2019-002306 ASKIM 9 Bilaga

Bilaga § 283a
47

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 27 SBN-2019-002306
Fasadändring (byte av fönster, målning av fasad, nya balkongräcken samt eventuellt
nytt ramverk för balkonger) på fastigheten Askim 9 i Malmö kommun.
I detta ärende behandlas ansökan för ett bygglov för fasadändring av fastighet Askim
9. Sökande förening vill byta ut fönster, måla fasad och rusta upp balkonger som idag
inte uppfyller alla säkerhetskrav. Detaljplanen är från 1936 och ändamålet med
fastigheten är bostäder. Sökande inkommer även med uppgifter som styrker att
närliggande fastigheter har fått godkänt till liknande bygglov.
Fastigheten anses ha ett kulturhistoriskt värde som ligger till grund för sökande att få
avslag i sin ansökan om bygglov. Detta styrks även av Malmö Museer som även de
anser att hela området är av riksintresse för kulturmiljövården och byggnaden är
särskilt utpekad som värdefull. Malmö Museer åberopar den generella
varsamhetskravet i PBL 8kap 17§, allt detta trotts att närliggande fastigheter har byggts
i samma stil men beviljats bygglov för ändring av balkong, målning av fasad och byte
av fönster.
Vi anser att när en fastighet har fönster som inte håller tätt, balkonger som inte
uppfyller säkerhetskrav och fasad som behövs bättras på så ska det ges tillstånd till
detta, i synnerhet när grannhus har gjort liknande upprustning.
Med detta så yrkade vi Moderaterna och Centerpartiet på bifall till bygglov, då detta
inte gick igenom lämnar vi in denna reservation till förmån för vårt bifallsyrkande.

Göran Wiberg (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)
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Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)
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§

284

Bibehållande av ändrad användning (lager/fritidslokal till samlingslokal)
inom fastigheten LANDSKONTORISTEN 1

SBN-2019-993
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för bibehållande av ändrad användning (lager/fritidslokal till
samlingslokal) på fastigheten LANDSKONTORISTEN 1 (von Rosens väg 28) i Malmö
kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 3 718 kr.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 LANDSKONTORISTEN 1
SBN 2019-002707 LANDSKONTORISTEN 1 Bilaga
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§

285

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett parhus med
tillhörande komplementbyggnader på fastigheten KÄGLINGE 5:218

SBN-2019-480
Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus och ett parhus med
tillhörande komplementbyggnader på fastigheten KÄGLINGE 5:218 (Krombyvägen 119) i
Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden meddelar inte det sökta tillståndet.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 3 555 kr
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 KÄGLINGE 5:218
SBN 2018-004251 KÄGLINGE 5:218 Bilaga
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§

286

Utredning om ibruktagande av restaurang utan slutbesked inom
fastigheten LYBECK 10

SBN-2019-989
Sammanfattning

Byggsanktionsavgifter för ibruktagande av restaurang utan erforderligt slutbesked inom
fastigheten LYBECK 10 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut följande byggsanktionsavgifter.
- en byggsanktionsavgift på 27 551 kr av fastighetsägare Areim Malmö Lybeck AB
(16556974–4971) för att utan slutbesked tagit 232 m² av en handelsbyggnad i bruk efter en
sådan ändring som väsentligt påverkar planlösningen.
- en byggsanktionsavgift på 5 859 kr av Areim Malmö Lybeck AB för att utan slutbesked tagit
232 m² av en handelsbyggnad i bruk efter en installation eller väsentlig ändring av anordning
för ventilation.
- en byggsanktionsavgift på 5 859 kr av Areim Malmö Lybeck AB för att utan slutbesked tagit
232 m² av en handelsbyggnad i bruk efter en installation eller väsentlig ändring av en
anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
- en byggsanktionsavgift på 7 719 kr av Areim Malmö Lybeck AB för att utan slutbesked tagit
232 m² av en handelsbyggnad i bruk efter en sådan ändring som väsentligt påverkar
brandskyddet.
- en byggsanktionsavgift på 2 325 kr av fastighetsägare Areim Malmö Lybeck AB för att utan
slutbesked tagit en hiss i bruk.

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast
två månader från den dag beslutet vinner laga kraft.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 LYBECK 10
SBN 2019-001097 LYBECK 10 Bilaga
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§

287

Utredning om olovligt byggande av uthus inom fastigheten
BUNKEFLOSTRAND 28:321

SBN-2019-982
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för olovligt byggande av uthus utan erforderligt startbesked inom
fastigheten BUNKEFLOSTRAND 28:321 (Cyklamenvägen 21) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en sanktionsavgift på 3 371 kr av fastighetsägare Namn
Namn (pers nr) och Namn Namn (pers nr) för att utan bygglov och startbesked ha påbörjat
en fasadändring på 20 m² på en komplementbyggnad.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 BUNKEFLOSTRAND 28:321
SBN 2013-002753 BUNKEFLOSTRAND 28:321 Bilaga
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§

288

Utredning om ovårdad tomt (växtlighet i sikttriangel) inom fastigheten
OXIE 45:13

SBN-2019-990
Sammanfattning

Ingripande för underlåtelse att uppfylla kraven i 8 kap. 15 § första stycket PBL om att hålla
tomt i vårdat skick inom fastigheten OXIE 45:13 (Sjöbjersvägen 14) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren Namn Namn (pers nr) att
inom en månad klippa häcken inom fastigheten Oxie 45:13 mot Sjöbjersvägen vid utfarterna
för Oxie 45:12 och Oxie 45:13, till en höjd på 0,8 m från gatunivån i en triangel som sträcker
sig 2,5 m åt vardera håll från utfarterna.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att förena föreläggandet med ett löpande vite på 2 500 kr
för varje månad efter att beslutet vunnit laga kraft som föreläggandet inte följs.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 OXIE 45:13
SBN 2019-001130 OXIE 45:13 Bilaga
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§

289

Utredning om delning av lägenhet utan startbesked på fastigheten
ANSVARET 10

SBN-2019-987
Sammanfattning

Påföljder för vidtagen delning av lägenhet utan erforderligt startbesked inom fastigheten
ANSVARET 10 (Amiralsgatan 68) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 6 742 kr av Grund Ansvaret I
Malmö AB (organisationsnummer 559064-0404) för att utan startbesked ha påbörjat en
delning av en lägenhet.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas två månader från
den dag beslutet vinner laga kraft.
3. Stadsbyggnadsnämnden avslutar ärendet utan ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 ANSVARET 10
SBN 2018-004162 ANSVARET 10 Bilaga
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§

290

Fasadändring och ny installation av vatten och avlopp utan startbesked
inom fastigheten ELDRÖRET 1

SBN-2019-985
Sammanfattning

Påföljder för fasadändring och ny installation av vatten och avlopp utan startbesked inom
fastigheten ELDRÖRET 1 (Ellenborgsvägen 51) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden påför enligt 11 kapitlet 51-53, 57, 60 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, de lagfarne ägarna till fastigheten Eldröret 1, Namn Namn (pers
nr) och Namn Namn (pers nr) byggsanktionsavgifter à 2941 och 1453 SEK för att utan
startbesked påbörjat fasadändring och ny installation av vatten och avlopp.
2. Stadsbyggnadsnämnden upplyser enligt 11 kap 61 § PBL Namn Namn (pers nr) och Namn
Namn (pers nr) om att byggsanktionsavgiften ska betalas till stadsbyggnadsnämnden i
Malmö. Faktura kommer att skickas ut separat. Observera att om ni är flera som är
betalningsskyldiga så råder s.k. solidariskt betalningsansvar. Detta betyder att
stadsbyggnadskontoret kan kräva en av de betalningsskyldiga på hela beloppet. Den som
betalar kan kräva övriga betalningsskyldiga på deras del av beloppet.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 ELDRÖRET 1
SBN 2018-004159 ELDRÖRET 1 Bilaga
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§

291

Utredning om ändring av lokal till lägenhet utan startbesked på fastigheten
FLORA 8

SBN-2019-986
Sammanfattning

Påföljder för ändring av lokal till lägenhet utan startbesked inom fastigheten FLORA 8
(Amiralsgatan 12) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden påför enligt 11 kapitlet 51-53, 57, 60 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), PBL, den lagfarne ägaren till fastigheten Flora 8, HSB Sundsfastigheter AB,
(16556060-9835), en byggsanktionsavgift à 10 172 SEK för att utan startbesked påbörjat
ändring av lokal till lägenhet.
2. Stadsbyggnadsnämnden upplyser enligt 11 kap 61 § PBL, HSB Sundsfastigheter AB, om
att byggsanktionsavgiften ska betalas till stadsbyggnadsnämnden i Malmö. Faktura kommer
att skickas ut separat.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 FLORA 8
SBN 2018-004160 FLORA 8 Bilaga
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§

292

Utredning om otillåten användning av motordriven anordning på
fastigheten GNISTAN 1

SBN-2019-995
Sammanfattning

Påföljder för otillåten användning av hiss inom fastigheten GNISTAN 1 (Amiralsgatan 47) i
Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden påför enligt 11 kapitlet 51-53, 57, 60 §§ plan- och bygglagen
(2010:900), byggherren Svensk Ytplanering AB, orgnr 556856-2721, en byggsanktionsavgift à
93 000 SEK för otillåten användning av motordriven anordning.
2. Stadsbyggnadsnämnden upplyser enligt 11 kap 61 § PBL erinra, Svensk Ytplanering AB,
org.nr 556856-2721 om att byggsanktionsavgiften ska betalas till stadsbyggnadsnämnden i
Malmö. Faktura kommer att skickas ut separat.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 GNISTAN 1
SBN 2019-003400 GNISTAN 1 Bilaga
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§

293

Utredning om fasadändring (fönster) inom fastigheten STJÄRNEHUS 3

SBN-2019-984
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift att utan erforderligt bygglov och startbesked ha uppfört två
fönster inom fastigheten STJÄRNEHUS 3 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av de lagfarna ägarna till fastigheten
STJÄRNEHUS 3, Bostadsrättsförening Stjärnehus 3 i Malmö (769611-7915) på 11 625 kr för
att utan erforderligt startbesked och bygglov ha uppfört två fönster inom fastigheten
STJÄRNEHUS 3 med adress Sergels väg 9C i Malmö.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-10-17 STJÄRNEHUS 3
SBN 2018-003292 STJÄRNEHUS 3 Bilaga
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§

294

Utredning av fasadändring utan erforderliga tillstånd inom fastigheten
HERMODSDAL 8

SBN-2019-983
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för att utan erforderligt bygglov och startbesked ha låtit
utföra fasadändringar inom fastigheten HERMODSDAL 8 i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av tomträttsinnehavaren till
fastigheten HERMODSDAL 8, CA I Skåne AB (556913-7713) på 17 438 kr för att utan
erforderligt startbesked och bygglov utfört en fasadändring som påverkar tre fönster på ett
flerbostadshus inom fastigheten HERMODSDAL 8 med adress Eriksfältsgatan 101C.
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av tomträttsinnehavaren till
fastigheten HERMODSDAL 8, CA I Skåne AB (556913-7713) på 12 136 kr för att utan
erforderligt startbesked och bygglov ha ändra en fasad på 5,5 m² på ett flerbostadshus inom
fastigheten HERMODSDAL 8.
3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Särskilda yttranden

Per Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M) och Martin Molin (C) med
instämmande av Peter Ahlström (M) och Petra Lundgren (M) inkommer med särskilt
yttrande, bilaga § 294a.
Beslutsunderlag
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-10-17
Ärende: 38. Utredning av fasadändring utan erforderliga tillstånd
inom fastigheten Hermodsdal 8.
I teorin är vi alla lika inför lagen och vi ska alla följa de regelverk som finns. Så även en
fastighetsägare och butiksägare i Hermodsdal - trots att de ändringar de vidtagit både
förbättrat och förskönat fasaden.
Däremot kan detta ärende mana till eftertanke. Är det rimligt att exempelvis installation av en
metalljalusi – vars syfte det ej går att missta sig om – ska medföra så pass höga
sanktionsavgifter? Hade jalusin suttit på insidan hade ju saken varit en annan, dock med risk
för krossade glasrutor och med vidhängda kostnader för näringsidkaren. Knappast bättre än
detta. Ärendet följer säkerligen alla regler, men sanktionerna kan upplevas som något hårda.
Vi saknar förvisso djupare kunskap om hur regeltillämpningen implementerats i just detta fall,
men generellt kan det finnas anledning att fundera över hur dylika regeltillämpningar
påverkar företagsklimatet. Ett gott företagsklimat ger som bekant inte bara fler och växande
företag, utan fler arbetstillfällen och därmed ett större välstånd.
I Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat går det inte glimrande för vårt
Malmö. Allt som allt hamnar vi på plats 172 av landets 290 kommuner, men betyget bärs upp
av parametrar såsom tele och it (43) och infrastruktur i form av vägar, tåg och flyg (67). När
vi kommer till ”tillämpning av lagar och regler” hamnar vi på plats 235 och gällande
tjänstemäns attityder till företag respektive service till företag hamnar vi på plats 238 resp
243. Vi ligger även på plats 243 i kommunpolitikernas attityd till företagande. Detta är inget vi
kan – eller ska - vara stolta över. Och, även vi i vår nämnd har ett ansvar för att företag ska
vilja etablera sig och verka i denna stad.
I diskussioner som – förhoppningsvis - förs om hur kommunen ska förbättra företagsklimatet
skulle det kunna vara en god idé att väga in hur man agerar gällande regeltillämpning,
utdömande av sanktionsavgifter och liknande. Honung lockar nämligen fler flugor än ättika.

Malmö den 17 oktober 2019
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

