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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-12-12 kl. 09:00-15:15

Plats

Stadshuset, rum 4033

Beslutande ledamöter

Sofia Hedén (S) (Ordförande)
Lars Hellström (L) (Vice ordförande)
Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) §§339-367, §§369-389
José Luis Muñoz Pastene (S)
Susanne Jönsson (S)
Shaip Morina (S)
Mårten Espmarker (MP) §§339-363, §§365-389
Mikael Andersson (V)
Per Göran Wiberg (M)
Mats Brogren (M)
Anders Olin (SD) §§339-361, §§363-364
Åsa Ahnfeldt (SD)
Jens Kindt (MP) §364 ersätter Mårten Espmarker (MP) pga jäv
Susanne Ydstedt (M) ersätter Darko Simic (M)
Bengt Svensson (C) §368 ersätter Martin Molin (C) (2:e vice ordförande) pga
jäv
Bo Stefan Claesson (SD) §362 ersätter Anders Olin (SD) pga jäv, §§365-389
ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jonas Michanek (S)
Lena Trell (S)
Akeel Abdul-Amir (S)
Alexander Werne (L)
Jens Kindt (MP) §§339-361, §363, §365, §§367-389
Sara Andersson (V)
Bengt Svensson (C) §§339-367, §§369-389
Bo Stefan Claesson (SD) §§339-361, §§363-364
Karin Eda Margaretha Ramsay (SD)

Övriga närvarande

Marcus Horning (direktör)
Anna Holmqvist (planchef, planavdelningen)
Anna Tullberg (HR-chef)
Anna Westberg (stadsjurist)
Ann-Katrin Sandelius (enhetschef, planavdelningen) §339
Carina Tenngart Ivarsson (enhetschef, planavdelningen) §339
Erika Knobblock (enhetschef, administrativa avdelningen)
Göran Blomé (avdelningschef, administrativa avdelningen) §339
Ingemar Gråhamn (stadsarkitekt, stadsarkitektavdelningen)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Sofia Hedén (S)
Justerande

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

…………………………………

Martin Molin (C)

Göran Wiberg (M)
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Johan Emanuelson (avdelningschef, strategiavdelningen)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Tina Weberg (enhetschef, stadsarkitektavdelningen)
Julia Töringe (kommunikationschef)
Jonathan Örnberg (utredare) §339
Anna Johansson (utredare) §339
Atakan Özay (byggnadsinspektör) §339
Josephine Nellerup (strateg) §339
Marléne Engström (planeringssekreterare) §339
Stefana Nyberg (personalrepresentant SACO) §339
Tyke Tykesson (planarkitekt) §339
Hanna Björklund (planeringssekreterare) §339
Kenneth Fryklander (trafikplanerare) §339
Malin Johansson Tziampazis (HR-konsult) §339
Maria Montelius (exploateringsingenjör, fastighets- och gatukontoret) §339
Lukas Lindgren (trafikplanerarere) §339
Maria Olsbäck (miljöhandläggare) §339
Susanna Zinkernagel (planarkitekt) §339
Åse Andreasson (planarkitekt) §339
Kajsa Hallén Rue (planarkitekt) §339
Joel Hedin (planarkitekt) §339
Anna Livia Helander (planarkitekt) §339
Julia Johansson (planarkitekt) §339
Magdalena Alevra (planarkitekt) §339
Karin Falkboo (HR-konsult) §339
Utses att justera

Martin Molin (C)
Göran Wiberg (M)

Justeringen

2019-12-19

Protokollet omfattar

§§339-389
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Anmälan om beslut, domar och laga kraft
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Information om Översiktsplan för Malmö
Information om markanvisning Mallbo
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Nämndsinitiativ - finns det fastighetsägare i Malmö som glömt bort sina
hyresgäster?
Kompetensförsörjningsplan 2020
Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande
Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Michael Hård af Segerstad (SD)
om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK-2019-1294
Remiss från Finansdepartementet - Lantmäteriets delrapport Nationellt
tillgängliggörande av digitala detaljplaner, Fi2019/01291/SPN
Permanent bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN 1
Utredning om ändrad användning av industribyggnad till konstnärskollektiv på
fastigheten FLINTAN 3
Överklagan av beslut § 150 gällande detaljplan för fastigheten TORRDOCKAN
7, Dp 5529
Utredning angående uppförande av kallförråd utan startbesked på fastigheten
HUSIE 173:129
Utredning om inredning av ytterligare bostäder, ändrad användning från frisör
till bostad samt fasadändring på fastigheten BISONOXEN 6
Utredning om skyltar längs med E6:an på fastigheten HUSIE 172:256
Mallbo - begäran om uppdrag att pröva lägre p-norm Dp 5530
Detaljplan för området söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i Malmö (Dp 5533)
Detaljplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 20 m.fl. i Kirseberg i Malmö (Dp
5557)
Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö
(Dp 5513)
Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i
Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
Detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av fastigheten Hyllie 165:61 i
Hyllievång i Malmö (Dp 5666)
Detaljplan för fastigheten Bennet 2 m.fl. i Törnrosen och Örtagården i Malmö
(Dp 5655)
Detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664)
Detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682)
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:84 m.fl. i Fortuna Hemgården i
Malmö (Dp 5686)
Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård centrum i
Malmö (Dp 5692)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Uppland 1 och 10 i Södervärn i Malmö
(ÄDp 5679)
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Ändring av detaljplan för fastigheten Vakten 6 i Norra Sofielund i Malmö (ÄDp
5680)
Ändring av detaljplan för fastigheterna Åkern 2, 3, 5 och 6 i Norra Sofielund i
Malmö (ÄDp 5681)
Ändring av detaljplan för fastigheten Spåret 1 i Värnhem i Malmö (ÄDp 5683)
Ändring av detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra Söderkulla i Malmö
(ÄDp 5687)
Ändring av detaljplan för fastigheten Sockret 7 i Mellersta Hamnen i Malmö
(ÄDp 5688)
Nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten TRÄFÖRRÅDET 2 och
TRÄFÖRRÅDET 4
Tidsbegränsat bygglov för ändrad verksamhet till förskola inom fastigheten
SOLBACKEN 13 samt del av SOLBACKEN 12 och SOLBACKEN 22
Uppsättning av skylt samt fasadändring (uppsättning av jalusier) inom fastigheten
SPILLKRÅKAN 1
Ändring av samlingslokal till bostäder och lokaler (ändring avseende fönster F2
och F6 inom tidigare beviljat bygglov PR 2017-0430) på fastigheten GNISTAN
1
Fasadändring (montering av markis) inom fastigheten STJÄRNAN 8 samt
nybyggnad av plank (citilä) inom fastigheten INNERSTADEN 1:14
Fasadändring (byte av fasadmaterial) inom fastigheten STAMMEN 11
Fasadändring, tilläggsisolering och putsning, på enbostadshus inom fastigheten
PISKAN 8
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten PILE 1:3
Utredning om åverkan på bärande konstruktion, ventilation och anläggning av
vatten och avlopp utan startbesked, rivning av byggnad och byggnadsdelar samt
fasadändringar utan bygglov och startbesked inom fastigheten ENBÄRET 8
Utredning om inredning av ytterligare bostäder inom fastigheten DRIVAN 2
Utredning om inredande av ytterligare lokaler utan startbesked inom fastigheten
GYLFE 6
Utredning om ändrad användning (butik till kontor) samt fasadändring på
fastigheten QUIDING 19
Utredning angående installation av ventilation utan föregående anmälan och
startbesked inom fastigheten VALET 1
Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020
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§

339

Genomgång och föredragning av ärenden

Sammanfattning

Ärende 10 (§ 347), 11 (§ 348) och 12 (§ 349) utgår.
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§

340

Anmälan av delegationsbeslut

SBN-2019-27
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslutsunderlag






Delegation bostadsanpassning
Delegation bygglov
Delegationsbeslut bygglov större ärenden
Delegation övrigt
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§

341

Anmälan om beslut, domar och laga kraft

SBN-2019-28
Beslut

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



Beslut, domar och laga kraft
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§

342

Anmälan av inkomna skrivelser

SBN-2018-1397
Sammanfattning

Förteckning över inkomna skrivelser inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-1212.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 - anmälan av inkomna skrivelser
1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott - § 563 Remiss från
Infrastrukturdepartementet - Boverkets rapport 2019:15 Nya krav på
laddinfrastruktur för laddfordon, STK-2019-1054, SBN-2019-779
2. Beslut från mijönämnden - § 118 Exponeringstrender för luftföroreningar och
hälsoeffekter från trafikens utsläpp, MN-2019-3688, SBN-2019-1124
3. Beslut från kommunstyrelsen - § 252 Redovisning av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018, STK-2019-687,
SBN-2019-1132
4. Förvaltningsremiss samt yttrande - PM Byggnaders energiprestanda, förslag på
ändringar i plan- och byggförordningen. Fi2019/02656/BB, SBN-2019-1134
5. Beslut från kommunfullmäktige - § 225 Delårsrapport 2019 Malmö stad, STK2019-113, SBN-2019-1147
6. Beslut från kommunfullmäktige - § 226 Tidplan för budget och uppföljning 2020,
STK-2019-1088, SBN-2019-1161
7. Förvaltningsremiss samt yttrande - Samråd för detaljplan för Sunannå 5_16 m.fl,
Sunnanå-Korshög, KS/2017:85-214, SBN-2019-1050
8. Beslut från miljöförvaltningen - Vita försiktighetsåtgärder vid ändring av
verksamheten Magle Chemoswed AB, MN-2019-7386, SBN-2019-953
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§

343

Information om nämndsbudget 2020

Sammanfattning

Informationen ges av stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Beslutsunderlag



Nämndsbudget 2020
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§

344

Information om medarbetarenkäten

Sammanfattning

Informationen ges av HR-konsult Malin Johansson Tziampazis.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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§

345

Information om Översiktsplan för Malmö

SBN-2018-1156
Sammanfattning

Informationen ges av planeringssekreterare Hanna Björklund.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
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§

346

Information om markanvisning Mallbo

Sammanfattning

Informationen ges av exploateringsingenjör Maria Montelius, fastighets- och gatukontoret
samt trafikplanerare Lukas Lindgren.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar del av informationen.
Särskilda yttranden

Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 346a.
Beslutsunderlag



Presentation SBN 191212 Markanvisning Mallbo

Bilaga § 346a
13

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Ärende 9 – Information om markanvisning Mallbo
En hållbar bostadsmarknad är gemensam – inte uppdelad mellan fattiga och rika
Vänsterpartiet välkomnar att Malmö stad tar initiativ till att tillsammans med fastighetsägare och
byggbolag skapa nyproduktion av flerbostadshus till minsta möjliga hyresnivå. Allt för många
Malmöbor har inte möjlighet att efterfråga en stabil bostad på grund av att de har en för låg inkomst för
den nuvarande bostadsmarknaden. Det finns för få bostäder med lägre hyror i det befintliga
bostadsbeståndet och det produceras inte heller tillräckligt många nya bostäder med lägre hyror.
Tanken att bygga bostäder som riktar sig till dem med lägre inkomster, med särskilt fokus på dem som
är strukturellt hemlösa och barnfamiljer med pressad ekonomi, är därför inte per automatik fel.
Däremot känner Vänsterpartiet en oro för hur projektet verkar utveckla sig och de eventuella
konsekvenser som nuvarande inriktning kan leda till.
SBN har tidigare fått information om att Mallbo inte är någon form av social housing. När Mallbo 1.0 nu
är framme vid markanvisningstadiet görs det dock med kravet på att ett helt hus, eventuellt ett helt
kvarter, ska vigas åt den aktuella målgruppen. Detta går emot informationen vi tidigare har fått om att
husen kommer bestå av hyresgäster med olika socioekonomisk bakgrund. Det framgår även att
hyrestillsättning kommer ske genom Boplats syd, som kommer skapa en separat bostadskö som utgår
från högsta inkomst. Samtidigt kommer den nuvarande bostadskön som utgår från lägsta inkomst
fortsätta existera parallellt.
Utifrån ovan premisser ser Vänsterpartiet en stor risk för stigmatisering av Mallbo-husen och dess
boende, och att Malmö stad bidrar till att det skapas två parallella bostadsmarknader – en för fattiga
och en för rika. Vänsterpartiet saknar även en (risk)analys kring hur tillämpningen av den separata
bostadskön ska tillämpas i praktiken. Genom att enabrt utgå från högsta inkomst som urvalskriterie är
det även en stor risk att bostäderna inte kommer gå till dem som behöver dem mest.
Vänsterpartiet förstår viljan att snabbt hitta lösningar för att minska Malmös hemlöshet. Men att skapa
ett system som ytterligare stigmatiserar socioekonomiskt utsatta människor och cementerar en orimlig
bostadsmarknad är inte rätt väg att gå för att skapa en hållbar bostadssituation för Malmös invånare.
Vi hoppas därför att Mallbo utvecklas i en riktning som vi kan säga ja till i framtiden.

För vänsterpartiet,
Mikael Andersson
Med instämmande av
Sara Andersson

14

§

347

Information om södra Hyllie, förutsättningar för fortsatt
utveckling

Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
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§

348

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

SBN-2019-931
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag



SBN 190919 Nämndsinitiativ utredning
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§

349

Kompetensförsörjningsplan 2020

SBN-2019-1074
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 kompetensförsörjningsprogram 2020
Rapport - Kompetensförsörjning SBN
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§

350

Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande

SBN-2019-190
Sammanfattning

Enligt beslut om Miljöprogram Malmö stad 2009–2020 i kommunfullmäktige december år
2009 ska Malmö stad vara Sveriges klimatsmartaste stad. Inom ramen för Malmö stads
budget 2019 har stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder (tekniska
nämnden, miljönämnden samt servicenämnden), fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
fördjupa sig i klimatneutralt byggande, vad det kan innebära för staden samt att ta fram en
strategi för klimatneutralt byggande för Malmö. Stadsbyggnadskontoret, fastighets- och
gatukontoret, serviceförvaltningen/stadsfastigheter samt miljöförvaltningens föreslår
tillsammans följande strategi för staden: Malmö stad ska etablera ett arbetssätt där
organisationen stegvis ökar sin klimateffektivitet i samband med upphandling, planering och
byggande med sikte på att uppnå klimatneutralt Malmö år 2030.
Ärendet inleds med information som ges av miljöhandläggare Maria Olsbäck.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner Strategi för klimatneutralt byggande 2030 och
återrapporterar denna till kommunfullmäktige via kommunstyrelsen som resultatet på
nämndens budgetuppdrag avseende klimatneutralt byggande.
2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inför återrapporteringen till
kommunfullmäktige bereda ärendet genom en remiss för att klimatomställningsarbetet ska
ges möjligheten att utgå från ett helhetsansvar för stadens utveckling.
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 § 350a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Budgetuppdrag 2019 om Strategier för
klimatneutralt byggande
Återrapportering Budgetuppdrag 2019 – Förslag strategi för klimatneutralt
byggande 2030

Bilaga § 350a
18

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Ärende: SBN-2019-190

Budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande
Sverigedemokraterna ser gärna att vi här i Malmö bygger så klimatneutralt som
möjligt inom rimliga ramar. Vad vi anser som rimliga ramar är att man tar i beaktande
kostnadsdrivande delar som till mycket hög grad fördyrar byggandet, utan att för den
del nämnvärt förbättrar klimatet.
Vi ställer oss mycket frågande till all den ökade dokumentationshantering/certifiering
som är föreslagen enligt LFM 30 vilket kommer att fördyra byggandet för alla. Redan
idag finns flertalet certifieringar som mer eller mindre konkurrerar med varandra.
EPD för byggmaterial får inte bli en ersättare för Miljöbyggprogram Syd.
Klimatneutralt byggande får inte primärt bli en pappershantering.
Malmö Stad behöver bygga många små billiga lägenheter inte bara för strukturellt
hemlösa utan för alla, detta borde vara det primära för Malmö Stad.
Malmö Stads ekonomi som är mycket ansträngd kan inte gå i bräschen och vara
ledande inom klimatneutralt byggande. Går det att bygga klimatneutralt utan att
prislappen påverkas nämnvärt är det naturligtvis positivt då detta är något som vi
också önskar.
Dyra klimatneutrala lägenheter minskar inte hemlösheten och leder inte till att
flyttkedjan i Malmö får fart.
Malmö Stad bör hellre bli känt för att vara staden som har lägst hemlöshet i stället för
staden som har minst klimatbelastning inom bygg- och anläggningssektorn.

_______________________________
Anders Olin (SD)

____________________________
Åsa Ahnfeldt (SD)

_______________________________
Stefan Claesson (SD)

____________________________
Karin Ramsey (SD)
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§

351

Remiss från kommunfullmäktige - Motion av Michael Hård af
Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter, STK2019-1294

SBN-2019-979
Sammanfattning

Motion har inkommit från kommunfullmäktigeledamot (SD) med förslag om översyn av
Malmös parkeringsavgifter. Svar till fullmäktige ska lämnas senast 31 januari 2020.
Stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande är samordnat med fastighets- och gatukontoret.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avstyrka motionen.
Yrkanden

Anders Olin (SD) yrkar bifall till motionen.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen.
Beslutsgång

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

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
motionen.
Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 351a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Motion om översyn av Malmös parkeringsavgifter
Förslag till yttrande SBN 191212 Motion om översyn av Malmös parkeringsavgifter
Motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter

Bilaga § 351a
20

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende: Remiss från kommunfullmäktige – motion av Michael Hård
af Segerstad (SD) om översyn av Malmös parkeringsavgifter
I detta ärende hanterar vi en motion av Michael Hård af Segerstad (SD) om översyn av Malmös
parkeringsavgifter med hänvisning till iförande av parkeringsavgifter i Limhamn.
Moderaterna anser inte att motionen till fullo och framför allt i ”att-satserna” svarar eller ställer
frågan om ett svar som Limhamnsborna efterfrågar i att ta bort parkeringsavgifterna.
Moderaterna ställer sig bakom de protester som boende i Limhamn har framfört som bygger
på att stadsbyggnadsnämnden tidigare i projekteringen tagit beslut om en för låg
parkeringsnorm i Limhamns nya område.
Resultatet har gett att vissa boende har fått nyttja villagatorna för parkering och detta har den
styrande minoriteten tagit som intäkt för att införa parkeringsavgifter. Vi ser nu att
parkeringsavgifterna inte löser de uppkomna parkeringsbekymmer, utan snarare förvärrar
situationen genom att de Limhamnsbor som väljer att nyttja kollektivtrafik under vardagar ändå
måste flytta bilen för att inte få parkeringsböter enligt 24 timmars regeln för parkering på
gatumark.
Vi ser att en låg parkeringsnorm tillsammans med avgifter endast försämrar miljön och belastar
skattebetalarna med extra avgifter utan tillföra någon positiv parkeringslösning.
Däremot bör det utredas om parkeringsavgifter eller tidsbegränsad parkering närmast torg och
butiker behövs för parkeringsrotation som möjliggör att fler bilburna kunder kan hitta parkering
för handel.

Malmö den 12 december 2019
Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Göran Wiberg (M)
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§

352

Remiss från Finansdepartementet - Lantmäteriets delrapport
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner,
Fi2019/01291/SPN

SBN-2019-1095
Sammanfattning

Förslag till yttrande avseende Lantmäteriets delrapport Nationellt tillgängliggörande av
digitala detaljplaner, med synpunkter på bristande helhetsperspektiv och behov av
tydliggörande gällande rättsliga förutsättningar, ansvarsfördelning, målarkitektur,
genomförande, konsekvenser och nyttor.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig avseende Lantmäteriets delrapport Nationellt
tillgängliggörande av digitala detaljplaner.
2. Stadsbyggnadsnämnden skickar yttrandet till Finansdepartementet.
Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 - remiss nationellt tillgängliggörande av digitala
detaljplaner
Förslag till yttrande SBN 191212 - remiss nationellt tillgängliggörande av digitala
detaljplaner
Remisshandling - Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner. Delrapport i
uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Dnr hos
Lantmäteriet 519-2018/2889
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§

353

Permanent bygglov för förskola på fastigheten BLOSSHÖGEN
1

SBN-2018-1276

Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2019-02-05, dnr 403-38836-2018
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har överklagat länsstyrelsens beslut angående upphävande av
stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov för förskola till mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har nu berett stadsbyggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över
yttrande från bygglovssökanden. Yttrandet ska i enlighet med beviljat anstånd vara mark- och
miljödomstolen tillhanda senast den 20 december 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 796-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Särskilda yttranden

Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga § 353a.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 bygglov Blosshögen 1
Underrättelse - skriftligt yttrande ska senast ha inkommit den 12 november 2019.
Mål nr P 796-19

Bilaga § 353a
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 16: Permanent bygglov för förskola på fastigheten
BLOSSHÖGEN 1
SBN-2018-1276
I detta ärende behandlar vi en överklagan av ett permanent bygglov för förskola som
Stadsbyggnadsnämnden har avslagit
Moderaterna yrkade redan när detta ärende var uppe i nämnden på att bygglov skulle beviljas
då frågan om friytor redan är prövad av Miljönämnden, en linje som Centerpartiet sedermera
anslutit till.
Malmö behöver fler friskolor, inte färre, och vi beklagar att Malmös nya styre fortsätter att
försvåra för privata aktörer som driver en uppskattad verksamhet i centrala Malmö.
Vi vill med detta särskilda yttrande förtydliga att vi inte står bakom den rättsprocess som
stadsbyggnadsnämnden driver, och vi hoppas att den snart kan komma till ett slut.
Malmö den 12 december 2019
Göran Wiberg (M)
Martin Molin (C)

Med instämmande av
Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)
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§

354

Utredning om ändrad användning av industribyggnad till
konstnärskollektiv på fastigheten FLINTAN 3

SBN-2019-604
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat om byggsanktionsavgift på 1 200 514 kr för ändrad
användning av byggnad, dentallaboratorium till konstnärsateljéer, inom fastigheten Flintan 3.
Detta beslut har blivit överklagat. Länsstyrelsen har översänt överklagande samt
komplettering av överklagandet till stadsbyggnadsnämnden för yttrande senast den 20
december 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till länsstyrelsen i ärende 403-22870-2019 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Skåne
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Utredning Flintan 3
Begäran om komplettering - yttrande över bifogade handlingar senast den 28
november 2019. Dnr 403-22870-2019
Begäran om komplettering - bilaga 1
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§

355

Överklagan av beslut § 150 gällande detaljplan för fastigheten
TORRDOCKAN 7, Dp 5529

SBN-2019-757
Sammanfattning

Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att komma in med svar på frågor kring
den utredning av påverkan från lågfrekvent buller som ägde rum under planarbetet.
Lågfrekvent buller härrör sig från anlöp av kryssningsfartyg. Dessa frågor besvaras i
yttrandet. Domstolen har även förelagt kommunen att yttra sig över hur kommunen ställer
sig till att ändra detaljplanen på det sätt att en bestämmelse läggs till. Kommunen vidhåller att
det inte ska finnas en sådan bestämmelse om störningsskydd och medger inte att domstolen
ändrar detaljplanen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål P 3593-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen i Växjö
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Dp 5529 Yttrande i ärende om överklagande
MMD
Föreläggande - svara senast 26 november 2019. Mål nr P3593-19
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§

356

Utredning angående uppförande av kallförråd utan startbesked
på fastigheten HUSIE 173:129

SBN-2018-655
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har förelagts att yttra sig över överklagande till mark- och
miljödomstolen i mål P 4759-19 om byggsanktionsavgift. Yttrandet ska i enlighet med beviljat
anstånd vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 20 december 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4759-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 utredning Husie 173:129
Föreläggande - Ett skriftligt yttrande ska senast ha inkommit den 25 november
2019 P 4759-19
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§

357

Utredning om inredning av ytterligare bostäder, ändrad
användning från frisör till bostad samt fasadändring på
fastigheten BISONOXEN 6

SBN-2019-121
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har förelagts att yttra sig över överklagande till mark- och
miljödomstolen i mål nr P 4577-19 angående påföljder för och ingripande mot inredning av
ytterligare bostäder, ändrad användning samt fasadändring på fastigheten Bisonoxen 6.
Yttrande ska i enlighet med beviljat anstånd vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast
den 20 december 2019.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till mark- och miljödomstolen i mål nr P 4577-19 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 191212 Utredning Bisonoxen 6
Föreläggande - begäran om komplettering senast den 16 december 2019. Mål nr P
4577-19
Komplettering från MMD, Växjö TR P 4577-19 Aktbil 5 (003)
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§

358

Utredning om skyltar längs med E6:an på fastigheten HUSIE
172:256

SBN-2019-342
Sammanfattning

Digital 4U AB har överklagat länsstyrelsens beslut att fastställa nämndens föreläggande att ta
bort två skyltar placerade inom fastigheten Husie 172:256. Förvaltningsrätten har lämnat
nämnden möjlighet att yttra sig senast den 20 december 2019 i enlighet med beviljat anstånd.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden yttrar sig till Förvaltningsrätten i mål 13624-2019 enligt
stadsbyggnadskontorets förslag.
Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Malmö
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Utredning skyltar E6 Husie 172:256
Underrättelse - Skriftligt yttrande ska senast ha inkommit den 11 december 2019
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§

359

Mallbo - begäran om uppdrag att pröva lägre p-norm Dp 5530

SBN-2019-1196
Sammanfattning

Projektet Mallbo syftar till att Malmöbor med lägre inkomster ska kunna hitta en bostad de
har råd med, vilket gör det nödvändigt att hålla nere byggkostnaderna. I detaljplan 5530
planeras för ett Mallbohus. Då anläggande av bilparkeringsplatser, eller köp av
parkeringsplatser i gemensamma anläggningar, är dyrt, föreslås ett lågt parkeringstal som en
möjlighet att hålla nere byggkostnaderna.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva
möjligheten till en lägre p-norm för Mallbohuset inom Dp 5530.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 359a.
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 § 359b.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Mallbo - lägre p-norm Dp 5530

Bilaga § 359a
30

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende: 22 SBN-2019-1196
Mallbo-begäran om uppdrag att pröva lägre p-norm DP 5530

I Hyllie vill de styrande bygga ett hus för personer med dålig ekonomi och som erhåller
försörjningsstöd. P-normen för detta hus vill man sänka till 0,15–0,30 för man antar att det bara
är ett fåtal som har bil beroende på låg inkomst. Målet för de boende är att kunna försörja sig
själv genom att erhålla arbete. De arbeten som man kan anta blir aktuella är troligen städarbete,
fönsterputs, trädgårdsarbete, försäljningsarbete och liknande. Till dessa arbeten behöver man
ha en bil för att kunna transportera material och sig själv mellan olika arbetsplatser. Att ha ett
eget arbete är förutsättningen för att kunna fungera i samhället. Trots att kommunen sätter som
mål att de boende skall ha ett förstahandskontrakt till sin lägenhet så omöjliggör man till stor
del förutsättningarna att uppnå detta.
För att tillgodose efterfrågan på biluppställningsplatser i Hyllie och övrigt i Malmö bör man
alltid använda den högre intervallen 1,1. Om i fall det inte går att hyra ut alla parkeringsplatser
i parkeringshuset till de boende i huset så är det nog inte svårt att hyra ut till boende i närheten.
Vi yrkade på att inte sänka parkeringsnormen utan i stället anlägga bilparkeringsplatser enl.
gängse parkeringsnorm 1,1. Det bör påpekas att parkeringsnormen 0,6 är minimum och vi skall
inte försvåra utan i stället underlätta för de boende att skaffa arbete.
Vi fick inte igenom vårt yrkande och lämnar här en reservation.
Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Bilaga § 359b
31

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2019-12-12
Ärende: SBN 2019-1196 Begäran om uppdrag att pröva lägre p-norm DP 5530

Ärendet gäller begäran om uppdrag att pröva lägre p-norm i projektet Malbo,
stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att pröva möjligheten till lägre p-norm och vi
Sverigedemokraterna inväntar ett skarpt förslag men vill redan nu deklarera att vi inte i ett
avgörande beslut kommer att godkänna en sänkning av normen.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

360

Detaljplan för området söder om kvarteret Badhuset i Hyllie i
Malmö (Dp 5533)

SBN-2016-435
Sammanfattning

Antagande.
Detaljplanen möjliggör uppförandet av ca 350–400 bostäder, en förskola för ca 110 barn,
kontor och parkeringshus i området mellan Hylliebadet och Annetorpsvägen. Detaljplanen
möjliggör även iordningställande av Hyllie boulevard och Hyllievångsvägen som gator för
kollektivtrafik med hög kapacitet.
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

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 § 360a.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med ett
särskilt yttrande, bilaga § 360b.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i utlåtande efter granskning.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Dp 5533 Antagande
Dp 5533 Utlåtande efter granskning
Dp 5533 Planbeskrivning antagande
DP 5533 Samrådsredogörelse
Dp 5533 Plankarta antagande
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna SBN 2016-11-17

Bilaga § 360a
33

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2019-12-12
Ärende: SBN 2016-435 Detaljplan för området söder om Badhuset i Hyllie DP 5533

Ärendet gäller detaljplan för området söder om badhuset i Hyllie dp 5533 som möjliggör 350-400
bostäder, förskola, kontor och parkeringshus.
Vi Sverigedemokrater hade önskat att placeringen av förskolan för ca 100 barn hade fått en mer
central placering så att förskolan kom ifrån vägen där den föreslås placeras i denna detaljplanen.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)

Bilaga § 360b
34

Särskilt yttrande
Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Ärende: Detaljplan för området söder om Badhuset i Hyllie i Malmö (DP 5533)
SBN-2016-435

Ge våra barn ytor för lek och spring
I denna detaljplan möjliggörs uppförandet av ca 350-400 bostäder, en förskola för 110 barn samt
kontor och parkeringshus.
Till skillnad från tidigare beredning av planen har förskolan flyttat från Annetorpsvägen till ett
lugnare läge i nordost, det tycker vi är mycket bra. I ärendet redovisas att tomtmarken för förskolan
räcker för att uppnå 30m2 friyta per barn, dock planerar Förskolenämnden att placera 120 barn
på förskolan vilket då ger en reducerad uteyta för barnen som inte uppnår våra antagna
målsättningar.
Vänsterpartiet vill i framtiden få ärenden där de olika nämndernas målsättningar jämkats samman
så att gällande riktlinjer följs och inte bryts. Vårt parti prioriterar barnens utrymme för lek och
rörelse.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

361

Detaljplan för fastigheten Skjutsstallslyckan 20 m.fl. i Kirseberg
i Malmö (Dp 5557)

SBN-2017-590
Sammanfattning

Antagande.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att omvandla nuvarande verksamhetsområde i
kollektivtrafik- och servicenära läge till blandade stadskvarter med bostäder, vårdboende och
möjlighet till en viss andel centrumfunktioner. Planen syftar samtidigt till att bevara ett
befintligt, kulturhistoriskt värdefullt fasadparti, för att platsens historia ska gå att avläsa även
efter att anpassning till närliggande bostadskvarter skett.
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

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 § 361a.
Beslutet skickas till

Enligt sändlista i Utlåtande efter granskning
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Dp 5557 Antagande
Dp 5557 Utlåtande efter granskning
Dp 5557 Planbeskrivning antagande
Dp 5557 Samrådsredogörelse
Dp 5557 Plankarta antagande

Bilaga § 361a
36

Särskilt yttrande.

Stadsbyggnadsnämnden: 2019-12-12
Ärende: SBN 2017-590 Detaljplan för fastigheten Skjutstallslyckan 20 m.fl i Kirseberg.

Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla nuvarande område till blandat
stadskvarter med bostäder, vårdboende och centrumfunktioner i kollektivtrafik och servicenära
område.
Då det i ärendet framgår att man har för avsikt att trycka p-normen i botten vill vi nu lyfta ett
varningens finger, speciellt som denna del av staden kommer att vara föremål för en stor
förvandling under kommande år.

Anders Olin (SD)

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Stefan Claesson (SD)

Karin Ramsay (SD)
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§

362

Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i
Hyllie i Malmö (Dp 5513)

SBN-2016-481
Sammanfattning

Samråd
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att förtäta med nya flerbostadshus och radhus
samt skola och förskola inom Bellevuegården.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Susanna Zinkernagel.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet och ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
återkomma med ett förslag där ny bebyggelse uppvisar större variation i skala, användning
och typ av bostäder med ett större inslag av radhus samt en mer blandad struktur.
Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen ska ges i
uppdrag att återkomma med ett förslag där ny bebyggelse uppvisar större variation i skala,
användning och typ av bostäder med ett större inslag av radhus samt en mer blandad struktur
än i nuvarande förslag.
Martin Molin (C), Mats Brogren (M), Anders Olin (SD) och Mikael Andersson (V) yrkar
bifall till Mårten Espmarkers (MP) yrkande.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Mårten Espmarkers (MP) yrkande
och bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer sitt eget yrkande att ärendet ska avgöras idag mot
yrkandet att ärendet ska återremitteras för fortsatt utredning och finner att nämnden har
beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och genomförs.
Ja-röst för yrkandet om att ärendet ska avgöras idag.
Nej-röst för yrkandet om återremiss.
Omröstning

Med 8 nej-röster mot 5 ja-röster (som redovisas i separat voteringslista) beslutar
stadsbyggnadsnämnden att ärendet ska återremitteras till stadsbyggnadskontoret som ges i
uppdrag att återkomma med ett förslag där ny bebyggelse uppvisar större variation i skala,
användning och typ av bostäder med ett större inslag av radhus samt en mer blandad
struktur.

38

Reservationer

Sofia Hedén (S), Lars Hellström (L), José Luis Muñoz Pastene (S), Susanne Jönsson (S)
och Shaip Morina (S) med instämmande av Jonas Michanek (S), Lena Trell (S), Akeel AbdulAmir (S) och Alexander Werne (L) avser att inkomma med en gemensam skriftlig reservation,
bilaga § 362a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 Dp 5513 Samråd
Dp 5513 Planbeskrivning Samråd
Dp 5513 Plankarta Samråd
Reservation från Moderaterna och Liberalerna 2016-12-15

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-12-12

Stadsbyggnadsnämnden
Voteringslista: §362

Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö (Dp
5513), SBN-2016-481
Ärende:

Voteringslist(or)
Ärende nr 25 Dp 5513 kv Stensjön och Delsjön återremiss
Ledamot

Ja

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

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X

5

X
X
X
X
X
X
X
8

0
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Bilaga § 362a
40

Stadsbyggnadsnämnden 2019.12.12
Ärende: Detaljplan för kv Stensjön och Delsjön m.fl. (Bellevuegården) i Hyllie i Malmö
(Dp 5513)
Vi reserverar oss mot beslutet att återremittera ärendet. Beslutet är olyckligt då det
fördröjer byggandet av 340 bostäder, i såväl flerfamiljshus som radhus, samt bättre
lokaler för skola och förskola.
Malmö 2019.12.12

Sofia Hedén (S)

Lars Hellström (L)
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§

363

Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om
stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)

SBN-2019-946
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga planområdet med ny blandad stad
innehållande bostäder, förskola, verksamheter och mötesplatser.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekterna Åse Andreasson och Kajsa
Hallén Rue.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i
Malmö (Dp 5685).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda fasta gröna, trygga,
sociala ytor särskilt riktade till tjejer.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att planuppdraget ska kompletteras med att
husens höjd ska vara i proportion till parkens storlek.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar avslag på Martin Molins (C) och Mats Brogrens
(M) tilläggsyrkande.
Mårten Espmarker (MP) yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda fasta gröna,
trygga, sociala ytor särskilt riktade till tjejer, t ex ytor för skateboard, träning samt scener
hängytor mm.
Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på Martin Molins (C) och Mats
Brogrens (M) yrkande om husens höjd ska vara i proportion till parkens storlek och sitt eget
avslagsyrkande och finner att nämnden har avslagit tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordförande proposition på Mårten Espmarkers (MP) yrkande om fasta gröna,
trygga, sociala ytor särskilt riktade till tjejer och finner att nämnden har bifallit detta
tilläggsyrkande.
Reservationer

Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en gemensam skriftlig
reservation, bilaga § 363a.
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Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 28: Detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster
om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685)
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för bebyggelse intill Hyllies nya stadspark.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Hyllie stadspark har stor potential att bli en
attraktiv mötespunkt. Vi anser dock att det är viktigt att parken blir tillgänglig för så många
Malmöbor som möjligt. Tryggheten i parken är en av de viktigaste aspekterna för att parken
ska upplevas som attraktiv, och tryggheten beror till stor del på hur många som besöker
parken. Med fler boende i närheten ökar mängden potentiella besökare, vilket också
förvaltningen lyfter i sin begäran om planuppdrag. Av den anledningen yrkade C+M att
bebyggelsen i denna plan skulle göras högre för att ge fler familjer möjlighet att bosätta sig
precis intill parken.
Vi anser också att högre hus som en fond intill parken hade gett en stadsmässig och urban
känsla, vilket vi vill att man ska eftersträva.
Då vårt yrkande inte vann majoritet väljer vi att reservera oss mot beslutet

Malmö den 12 december 2019
Göran Wiberg (M)
Martin Molin (C)

Med instämmande av
Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)
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§

364

Detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av fastigheten
Hyllie 165:61 i Hyllievång i Malmö (Dp 5666)

SBN-2015-404
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bebygga fastigheten Hyllie 20:1 med tät,
blandad och stadsmässig bebyggelse bestående av bostäder i flerbostadshus, kontor,
vårdboende, förskola, centrumverksamheter och gemensamhetslokaler. Syftet är vidare att
aktivera gaturummen längs med Pildammsvägen och Almviksvägen. Syftet är också att
koppla ihop Hyllie med Lindeborg samt att möjliggöra för att göra om Pildammsvägen till en
mer stadsmässig gata.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekterna Åse Andreasson och Kajsa
Hallén Rue.
Jäv

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

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Hyllie 20:1 och del av fastigheten Hyllie 165:61 (Dp 5666).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att i det fortsatta planarbetet
möjliggöra för ökad kapacitet på Pildammsvägen.
Yrkanden

Lars Hellström (L) yrkar att förvaltningen ska ges i uppdrag att i det fortsatta planarbetet
möjliggöra för ökad kapacitet på Pildammsvägen.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på yrkandet och finner det vara bifallet.
Beslutsunderlag
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§

365

Detaljplan för fastigheten Bennet 2 m.fl. i Törnrosen och
Örtagården i Malmö (Dp 5655)

SBN-2019-563
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet och planmotivet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av delområdena
Törnrosen och Örtagården från relativt renodlade bostadsområden till en mer integrerad
stadsdel i Malmö där den blandade staden kan förstärkas. Detta avses genomföras genom att
ge möjlighet för cirka 350 nya bostäder samt ny verksamhetsyta motsvarande 15 000 m2
BTA.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekt Joel Hedin.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att med beslutade
revideringar i planuppdraget påbörja arbetet med detaljplan för fastigheten Bennet 2 m.fl. i
Törnrosen och Örtagården i Malmö (Dp 5655).
Yrkanden

Lars Hellström (L) och Sofia Hedén (S) yrkar att en punkt med ordalydelsen "utreda hur
Rosengårdsstråket kan förstärkas genom att prova nya lösningar för att ge en optimal
trygghetskänsla" lägg till på sidan 6 i dokumentet Underlag till begäran om planuppdrag samt att
dokumentet kompletteras med en mening om att planuppdraget ska ha höga ambitioner på
arkitektonisk gestaltning.
Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på planuppdraget.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer först proposition på yrkandet om två tillägg i Underlag till
begäran om planuppdrag och finner dessa vara bifallna.
Ordförande ställer sedan proposition på det reviderade planuppdraget och yrkandet om
avslag och finner att nämnden har bifallit det reviderade förslaget till planuppdrag.
Reservationer och särskilda yttranden

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) avser
att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 365a.
Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande,
bilaga § 365b.
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2019-12-12
Ärende: SBN 2019-563 Detaljplan för fastigheten Bennet 2 m.fl i Törnrosen och Örtagård.

Ärendet är det som tidigare gick under benämningen Culture Casbah, projektet som skulle rädda
integrationen på Rosengård och få folk att investera, flytta sina barn från trygga delar av staden,
som skulle skapa arbetstillfällen. Man kunde läsa om alla möjliga attribut i både handlingar och
press.
Sverigedemokraterna var redan då skeptiska till finansieringen som vi nu ser har blivit en
urvattnad variant utan dess likhet som även fått ett helt nytt namn.
Vi anser nu som då att man behöver lyfta problemen i området i ett första steg och tycker ej
heller att den förtätning som föreslås är bra.
Vi yrkade avslag i ärendet men då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson

Bilaga § 365b
48

Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 28: Detaljplan för fastigheten Bennet 2 m fl i Törnrosen och
Örtagården i Malmö (Dp 5655)
Ärendet gäller ett planuppdrag av området som tidigare fått stor uppmärksamhet på grund av
ett planerat husbygge på 80 meter med 200 nya bostäder, kallad ”Culture Casbah”. Nu är den
spektakulära byggnaden struken ur planerna och kvar finns ett antal mer ordinära fastigheter.
Samtliga bostäder planeras bli hyresrätter.
Vi i Moderaterna och Centerpartiet är positiva till att området utvecklas. Vi tycker däremot att
det är tråkigt att det mer uppseendeväckande elementet försvinner. Likaså är vi av åsikten
att blandade bostadsformer är bra, inte minst då det ger möjligheter att göra en
bostadskarriär inom ett och samma område. Därför skulle vi även vilja se bostadsrätter och
varför inte några radhus bland de nybyggda fastigheterna.
Därför menar vi att om nu inte byggherrarna i fråga har lust, mod eller ekonomi att ta ut
svängarna rent arkitektoniskt och upplåtelsemässigt, så borde någon annan byggherre få
chansen att hjälpa till att göra detta område mer attraktivt och spännande. Det var tyvärr allt
för länge sedan som Malmö och dess ledning presterade något iögonfallande på byggsidan.
Fastigheten Bennet 2 m fl hade varit en lämplig plats för ett nytt landmärke.

Malmö den 12 december 2019
Göran Wiberg (M)
Martin Molin (C)

Med instämmande av
Bengt Svensson (C)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)
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§

366

Detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i
Malmö (Dp 5664)

SBN-2019-832
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för bostäder, verksamheter och
parkeringshus samt allmän plats och gator för angöring, fördröjning av dagvatten och lek
samt ev. bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Ärendet inleds med information som ges av planarkitekterna Anna Livia Helander Julia
Johansson.
Jäv

Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö (Dp 5664).
2. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna
för högre bebyggelse ut mot Sallerupsvägen och återkomma till stadsbyggnadsnämnden inför
samråd.
Yrkanden

Sofia Hedén (S) och Lars Hellström (L) yrkar att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för högre bebyggelse ut mot Sallerupsvägen och återkomma till
stadsbyggnadsnämnden inför samråd.
Susanne Ydstedt (M), Åsa Ahnfeldt (SD) och Mikael Andersson (V) yrkar avslag på
tilläggsyrkandet.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och yrkandet om
avslag på tillägg och finner att nämnden har beslutat att bifalla planuppdraget med föreslaget
tillägg om att utreda förutsättningarna för högre bebyggelse ut mot Sallerupsvägen.
Reservationer

Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M), Susanne Ydstedt (M), Åsa Ahnfeldt (D) och Stefan
Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande om avslag på utredningsuppdrag gällande högre bebyggelse utmed
Sallerupsvägen.
Mikael Andersson (V) med instämmande av Sara Andersson (V) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 366a.
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden 2019-12-12
Ärende: Detaljplan för fastigheten Heliotropen 6 m.fl. i Johanneslust i Malmö
(Dp5664)
SBN-2019-832

Utveckla Johanneslust med hänsyn till stadsmiljön
Detta planuppdrag för fastigheten Heliotropen gör det möjligt att omvandla ett äldre
industriområde i Johanneslust till ett område med blandad stadsbebyggelse med bostäder och
verksamheter. Planen för området har gjort med stor omsorg och anpassats till omgivande
bebyggelse på ett utmärkt sätt.
Under mötet föreslogs att planförslaget skulle arbetas om och att högre hus skulle ta plats i
området. Detta ser vi inte som en positiv förändring och vi yrkade därför att målsättningarna i det
ursprungliga förslaget skulle bibehållas.
Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss till förmån för vårt förslag.

För Vänsterpartiet
Mikael Andersson

med instämmande av
Sara Andersson
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§

367

Detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp
5682)

SBN-2017-965
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av befintligt bostadskvarter genom ett
nytt bostadshus med centrumverksamhet i bottenvåning.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för fastigheten Krassen 1 i Håkanstorp i Malmö (Dp 5682).
Beslutsunderlag
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§

368

Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:84 m.fl. i Fortuna
Hemgården i Malmö (Dp 5686)

SBN-2019-1019
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera ett verksamhetsområde med hög
grad av funktionsblandning. Verksamhetsområdet ska kunna samexistera med framväxande,
blandad stadsbebyggelse i dess närhet. Planläggningen motiveras av att det finns ett behov av
stora verksamhetstomter.
Jäv

Martin Molin (C) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut i ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:84 m.fl. i Fortuna Hemgården i Malmö (Dp
5686).

Yrkanden

Mårten Espmarker (MP) yrkar att ärendet återremitteras för att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma med underlag som visar att det finns en efterfrågan och ett behov av ännu ett
stort verksamhetsområde.
Bengt Svensson (C) och Mikael Andersson (V) yrkar bifall till Mårten Espmarkers (MP)
återremissyrkande.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på Mårten Espmarkers (MP)
återremissyrkandet.
Beslutsgång

Ordförande Sofia Hedén (S) ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till
förvaltningens förslag och Mårten Espmarkers (MP) yrkande om återremiss och finner att
nämnden har bifallit förvaltningens förslag.
Reservationer

Mårten Espmarker (MP) med instämmande av Jens Kindt (MP) avser att inkomma med en
skriftlig reservation, bilaga § 368a.
Mikael Andersson (V) och Sara Andersson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån
för yrkandet om återremiss.
Bengt Svensson (C) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga § 369b.
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Reservation
Stadsbyggnadsnämnden, 2019-12-12
Detaljplan för del av fastigheten Tullstorp 180:84 m.fl. i Fortuna Hemgården i
Malmö
Diarienr: SBN-2019-1019
Miljöpartiet motsätter sig varken byggnation på platsen eller att fler
verksamhetsområden uppförs. Däremot anser vi att sådana beslut ska vara väl
underbyggda. Det föreslagna området Tullstorp 180:84 m.fl. skulle utgöra ett
cirka 300 000 - 400 000 kvm stort verksamhetsområde på jordbruksmark
utmed yttre Ringvägen. Samtidigt pågår planeringen för ett ca 300 000 kvm
stort verksamhetsområde precis söder om planområdet (DP5523 Sallerup
180:21 m.fl.). Både jordbruksmark och mark ägd av staden är ändliga resurser
vars ianspråktagande kräver noga eftertanke. Miljöpartiet efterfrågade därför
underlag som visar att det finns en efterfrågan och ett behov av att idag
planlägga två så pass stora verksamhetsområden. Ett sådant material fanns inte
att tillgå. Därför yrkade Miljöpartiet på återremiss med syfte att
stadsbyggnadskontoret skulle återkomma med ett sådant underlag. Då förslaget
inte fick stöd i nämnden valde vi att reservera oss till förmån för vårt eget
förslag.

För Miljöpartiet de gröna
Mårten Espmarker
_____________________________
Mårten Espmarker, ledamot stadsbyggnadsnämnden
Med instämmande av
Jens Kindt
_____________________________
Jens Kindt, ersättare stadsbyggnadsnämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

Bilaga § 368b
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Särskilt yttrande

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende: 31 SBN-2017-768
Detaljplan för fastigheten Tullstorp 180:84 mfl i Fortuna Hemgården i Malmö
(Dp 5686)
I detta ärende behandlar vi ett planuppdrag för verksamhetsområde på åkermark intill yttre
ringvägen.
Åkermarken utanför Malmö tillhör Europas bästa, och exploatering på åkermark är något vi bör
vara restriktiva med, dels därför att marken är en ändlig resurs, dels eftersom ett växande Malmö
behöver spara ytor till framtiden.
Malmö stad äger merparten av åkermarken runt Malmö, och Centerpartiets uppfattning är att
denna mark ska användas strategiskt för att, genom tät och hög exploatering, möjliggöra för
Malmö att bli en halvmiljonstad. Vid planarbetet för detta område vill Centeterpartiet betona
vikten av ett särskilt effektivt markutnyttjande för att en framtida exploatering av åkermark ska
vara motiverad.
Med anledning av ovanstående väljer vi att inkomma med ett särskilt yttrande

Bengt Svensson (C)
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§

369

Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård
centrum i Malmö (Dp 5692)

SBN-2019-935
Sammanfattning

Planuppdrag
Syftet med detaljplanen är att planlägga Amiralsgatan som allmän plats för vägändamål samt
att planlägga befintlig överbyggnad som sammanbinder Rosengård centrum som
kvartersmark för centrumändamål.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård centrum i Malmö (Dp 5692).
Yrkanden

Åsa Ahnfeldt (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

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

Åsa Ahnfeldt (SD) och Stefan Claesson (SD) med instämmande av Karin Ramsay (SD) avser
att inkomma med en skriftlig reservation, bilaga § 369a.
Beslutsunderlag
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Reservation.

Stadsbyggnadsnämnden: 2019-12-12
Ärende: SBN 2019-935 Detaljplan för del av fastigheten Landshövdingen 1 i Rosengård centrum.

Syftet med detaljplanen är att planlägga Amiralsgatan som allmän plats för vägändamål samt att
planlägga befintlig överbyggnad som sammanbinder Rosengård centrum som kvartersmark för
centrumändamål.
Följden av detta blir att Amiralsgatan blir en avsmalnad väg som ytterligare kommer att göra
bilköer längre och utsläppen högre. Den avsmalning som finns längre ner på Amiralsgatan flyttas i
detta fall längre ut mot Rosengård vilket kommer att få som följd att hela sträckan blir en lång
flaskhals.
Vi yrkade avslag i ärendet men då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss i ärendet.

Åsa Ahnfeldt (SD)

Med instämmande av:
Karin Ramsay (SD)

Stefan Claesson
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§

370

Ändring av detaljplan för fastigheterna Uppland 1 och 10 i
Södervärn i Malmö (ÄDp 5679)

SBN-2018-729
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 Uppland 1 och 10 (ÄDp 5679).
Beslutsunderlag
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§

371

Ändring av detaljplan för fastigheten Vakten 6 i Norra Sofielund
i Malmö (ÄDp 5680)

SBN-2018-728
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 fastigheten Vakten 6 (ÄDp 5680).
Beslutsunderlag
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§

372

Ändring av detaljplan för fastigheterna Åkern 2, 3, 5 och 6 i
Norra Sofielund i Malmö (ÄDp 5681)

SBN-2018-715
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 Åkern, 2, 3, 5, 6 (ÄDp 5681).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 ÄDp 5681 Planuppdrag
ÄDp 5681 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

373

Ändring av detaljplan för fastigheten Spåret 1 i Värnhem i
Malmö (ÄDp 5683)

SBN-2019-588
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen, så att handel med livsmedel tillåts på
fastigheten.
Jäv

Jens Kindt (MP) anmäler jäv och deltar inte vid genomgång och beslut av ärendet.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
detaljplan för ändring av detaljplan för fastigheten Spåret 1 i Värnhem i Malmö (ÄDp 5683).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 ÄDp 5683 planuppdrag
ÄDp 5683 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

374

Ändring av detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra
Söderkulla i Malmö (ÄDp 5687)

SBN-2019-57
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Trollkarlen 7 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Trollkarlen 7 i Västra Söderkulla i Malmö (ÄDp 5687)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 ÄDp 5687 Planuppdrag
ÄDp 5687 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

375

Ändring av detaljplan för fastigheten Sockret 7 i Mellersta
Hamnen i Malmö (ÄDp 5688)

SBN-2019-811
Sammanfattning

Planuppdrag.
Syftet med ändring av detaljplanen är att göra det möjligt att förändra fastighetsindelningen
för Sockret 7 genom att ta bort fastighetsindelningsbestämmelsen.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet med
ändring av detaljplan för fastigheten Sockret 7 i Mellersta Hamnen i Malmö (ÄDp 5688)
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 ÄDp 5688 Planuppdrag
ÄDp 5688 Underlag till begäran om planuppdrag
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§

376

Nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten TRÄFÖRRÅDET
2 och TRÄFÖRRÅDET 4

SBN-2019-1175
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten: TRÄFÖRRÅDET 2
och TRÄFÖRRÅDET 4 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 detaljplan, Dp 5400 och Ädp 5581 med avseende
på: delar av byggnad som överstiger byggnadshöjden 13 samt 19 meter på del av fasad. Av
bottenvåningen ska där e anges minst 50 % utgöras av lokaler för handel. I den östra
byggrätten med beteckningen e är ytan mindre än 50 %. Förslaget avviker från detaljplanens
bestämmelser om trafikbuller.
Åtgärden är av begränsad omfattning och är nödvändig för att området ska kunna användas
eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, och innebär därmed en sådan liten avvikelse förenlig
med planens syfte som avses i 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden uppfyller i
övrigt kraven i 9 kap. 30 § PBL. Hinder för bygglov föreligger inte.
Ägarna till fastigheterna Träförrådet 1, Hamnen 21:137, Hamnen 21:138, Hamnen 21:149,
Hamnen 21:159 samt Triton 7. har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan men ej inkommit
med någon erinran inom föreskriven tid. Ärendet har kungjorts i lokala dagspressen.
Till beslutet hörande handlingar
36 arkitektritningar
6 markplaneringsritningar
Övriga upplysningar
Lovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år
från den dag lovbeslutet vunnit laga kraft.
För de planerade åtgärderna krävs kontrollansvarig med behörighet K. Byggherren har till
kontrollansvarig utsett Rune Larsson, som har prövats och befunnits inneha erforderlig
kompetens.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Enligt separat debiteringsbesked.
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 TRÄFÖRRÅDET 2
SBN 2019-000924 TRÄFÖRRÅDET 2 bilaga
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§

377

Tidsbegränsat bygglov för ändrad verksamhet till förskola inom
fastigheten SOLBACKEN 13 samt del av SOLBACKEN 12 och
SOLBACKEN 22

SBN-2019-1123
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 Solbacken
SBN 2019-003928 Solbacken 13 bilagor
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§

378

Uppsättning av skylt samt fasadändring (uppsättning av
jalusier) inom fastigheten SPILLKRÅKAN 1

SBN-2019-1178
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för uppsättning av skylt samt fasadändring (uppsättning av jalusier) på
fastigheten SPILLKRÅKAN 1 (Bergsgatan 41) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för bibehållande av jalusier samt
bibehållande av skyltplatser 3.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för skyltarna 1 och 2.
3. Stadsbyggnadsnämnden villkorar bygglovet för skyltarna 1 och 2 med att skyltplatserna 3
samt skyltar på trappsteg tas bort inom 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
Anteckningar till beslut
Stadsbyggnadskontoret bedömer att de aktuella jalusierna och skyltplatserna 3 inte är
förenliga med kraven på en god helhetsverkan och anpassning till stadsbilden enligt 2 kap 6 §
PBL. Det saknas därmed förutsättningar att bevilja bygglov enligt 9 kap 30 § PBL. Skyltarna 1
och 2 bedöms uppfylla kraven i 9 kap 30 § PBL under förutsättning att skyltplatserna 3 och
de skyltar som finns på framsidan av trappstegen upp mot butiken tas bort.
Stadsbyggnadskontoret bedömer därför att beslutet om bygglov för skyltplatserna 1 och 2 ska
villkoras enligt 9 kap 40 § andra stycket PBL med att skyltplatserna 3 och skyltarna på
trappstegen tas bort inom 3 månader efter att beslutet vunnit laga kraft.
Till beslutet hörande handlingar
1 arkitektritning
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.
Notera att debitering för startbesked tillkommer utöver kostnaden för bygglovet.
Granskningsavgift: Skyltar 2930 +1497, avslag 1432, publicering Post och Inrikes tidningar
325 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) och Susanna Ydstedt (M) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på uppsättning av jalusier.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en gemensam skriftlig
reservation, bilaga § 378a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 SPILLKRÅKAN 1
SBN 2019-003436 SPILLKRÅKAN 1 bilaga

Bilaga § 378a
70

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 41 Fasadändring (uppsättning av jalusier) Spillkråkan 1

I detta ärende hanterar reserverar vi oss mot att sökande inte får behålla jalusier i skyltfönster till sin butik för reparation av stöldbegärliga kapitalvaror som mobiltelefoner.
Vi kan hålla med nämndens beslut i att täta jalusier skapar otrygghet och inte är estetiskt tilltalande, och att invändiga ”gallerjalusier” är att föredra. Det vi reserverar oss mot i beslutet är
att hela kvarteret runt denna butik för mobiltelefonreperationer har utanpåliggande jalusier för
att skydda rörelser som restauranger som vi uppfattar inte har motsvarande stöldbegärliga
inventarier.
Vi reserverar oss mot att stadsbyggnadsnämnden generaliserar och i bygglovsansökan
avslår utanpåliggande jalusier utan att ta hänsyn till verksamhetens art i sitt beslut.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande, lämnar vi här en reservation.

Malmö den 12 december 2019
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:
Bengt Svensson (C)
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§

379

Ändring av samlingslokal till bostäder och lokaler (ändring
avseende fönster F2 och F6 inom tidigare beviljat bygglov PR
2017-0430) på fastigheten GNISTAN 1

SBN-2019-1173
Sammanfattning

ÄRENDET UTGÅR
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 GNISTAN 1
SBN 2018-004100 GNISTAN 1 bilaga
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§

380

Fasadändring (montering av markis) inom fastigheten
STJÄRNAN 8 samt nybyggnad av plank (citilä) inom fastigheten
INNERSTADEN 1:14

SBN-2019-1182
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (montering av markis) på fastigheten STJÄRNAN 8
(Lilla Torg 5) samt nybyggnad av plank (citilä) på fastigheten INNERSTADEN 1:14 i
Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 3580 kr
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 STJÄRNAN 8
SBN 2019-003809 STJÄRNAN 8 bilaga
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§

381

Fasadändring (byte av fasadmaterial) inom fastigheten
STAMMEN 11

SBN-2019-1181
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring (byte av fasadmaterial) på fastigheten STAMMEN 11
(Lindgatan 11) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov
Överklagandeanvisning: se bilaga 1
Granskningsavgift: 716 kr
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar bifall till bygglovsansökan.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag på bygglovsansökan.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en gemensam skriftlig
reservation, bilaga § 381a.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 STAMMEN 11
SBN 2019-003805 STAMMEN 11 bilaga

Bilaga § 381a
74

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende 44 Fasadändring (byte fasadmaterial) Stammen 11
I detta ärende hanterar reserverar vi oss mot att sökande inte får göra fasadändring från puts
till fasadkakel i stenimitation. Området har blandad bebyggelse och Moderaterna och
Centern ser inte att detta är en större avvikelse i övrig blandad bebyggelse.
Då vi inte fick igenom vårt yrkande, lämnar vi här en reservation.

Malmö den 12 december 2019
Mats Brogren (M)

Göran Wiberg (M)

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)
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§

382

Fasadändring, tilläggsisolering och putsning, på enbostadshus
inom fastigheten PISKAN 8

SBN-2019-1177
Sammanfattning

Ansökan om bygglov för fasadändring, tilläggsisolering och putsning, på fastigheten
PISKAN 8 (Veterinärgatan 4) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov.
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 717 kr.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 PISKAN 8
SBN 2019-003169 PISKAN 8 bilaga

76

§

383

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus inom
fastigheten PILE 1:3

SBN-2019-1180
Sammanfattning

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (avstyckning) på fastigheten
PILE 1:3 (Sjötorpsvägen 64) i Malmö kommun.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden meddelar inte det sökta tillståndet
Överklagandeanvisning: se bilaga 1.
Granskningsavgift: 4069 kr.
Yrkanden

Martin Molin (C) och Mats Brogren (M) yrkar att nämnden ska ge positivt förhandsbesked.
Sofia Hedén (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att inte meddela det sökta
tillståndet.
Beslutsgång

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

Martin Molin (C), Göran Wiberg (M), Mats Brogren (M) och Susanne Ydstedt (M) med
instämmande av Bengt Svensson (C) avser att inkomma med en gemensam skriftlig
reservation, bilaga § 383a.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 PILE 1:3
SBN 2019-003742 PILE 1:3 bilaga

Bilaga § 383a
77

Reservation

Stadsbyggnadsnämnd 2019-12-12
Ärende: 46 SBN-2019-1080 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
inom fastigheten PILE 1:3.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sjötorpsvägen 64.
Åkermarken utanför Malmö tillhör Europas bästa, och exploatering på åkermark är något vi bör
vara restriktiva med, dels därför att marken är en ändlig resurs, dels eftersom ett växande Malmö
behöver spara centrala ytor till framtiden.
Malmö stad äger merparten av åkermarken runt Malmö, och Centerpartiets och Moderaternas
uppfattning är att denna mark ska användas strategiskt, för att genom tät och hög exploatering
möjliggöra för Malmö att bli en halvmiljonstad.
Detta projekt rör sig dock om en mycket liten yta, en tomt, i ett kulturellt intressant område, där
initiativet kommer från en privat markägare. Rätt utformat tror vi att denna småskaliga mycket
begränsade förtätning, ett småhus, kan tillföra värden som förstärker by karaktären som finns i
området idag.
Vi yrkade på att meddela ett positivt förhandsbesked men fick inte igenom vårt yrkande och
lämnar därför en reservation.

Susanne Ydstedt (M)

Martin Molin (C)

Med instämmande av:

Bengt Svensson (C)

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)
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§

384

Utredning om åverkan på bärande konstruktion, ventilation och
anläggning av vatten och avlopp utan startbesked, rivning av
byggnad och byggnadsdelar samt fasadändringar utan bygglov
och startbesked inom fastigheten ENBÄRET 8

SBN-2019-1174
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för vidtagen av fasadändring, rivning, ändring av bärande delar, ändrad
ventilation och vatten och avlopp utan erforderligt bygglov och/eller startbesked inom
fastigheten ENBÄRET 8 (Krapperupsgatan 31) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar från Namn Namn (pers nr) ut följande byggsanktionsavgifter
för åtgärder på byggnader inom fastigheten Enbäret 8:
a) 9 816 kr för att utan bygglov och startbesked ha utfört en fasadändring med arean 172,2
kvm.
b) 9 951 kr för att utan bygglov och startbesked utfört rivning av garage med arean 37 kvm.
c) 37 200 kr för att utan bygglov och startbesked utfört rivning av uterum och takkupa.
d) 13 178 kr för ändring av ett enbostadshus bärande delar utan startbesked.
e) 10 207 kr för i ett enbostadshus ändrat anordning för ventilation inom berörd area om 67,8
kvm.
f) 10 207 kr för i ett enbostadshus ändrat en anläggning för vatten och avlopp inom en yta på
67,8 kvm
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 ENBÄRET 8
SBN 2019-000045 ENBÄRET 8 bilaga

79

§

385

Utredning om inredning av ytterligare bostäder inom
fastigheten DRIVAN 2

SBN-2019-1176
Sammanfattning

Byggsanktionsavgift för inredande av två ytterligare bostäder inom fastigheten DRIVAN 2
(Trelleborgsgatan 3A och 3B).
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut byggsanktionsavgifter på 26 040 kr av Empea 2 AB
(16556458-9959) för att utan startbesked ha inrett två ytterligare bostäder med areorna 46 m2
i ett flerbostadshus.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 DRIVAN 2
SBN 2019-002514 DRIVAN 2 bilaga
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§

386

Utredning om inredande av ytterligare lokaler utan startbesked
inom fastigheten GYLFE 6

SBN-2019-1183
Sammanfattning

Påföljder för inredande av ytterligare lokaler utan erforderligt startbesked inom fastigheten
GYLFE 6 (Nornegatan 12) i Malmö kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 98 673 kr av fastighetsägare KR
Fastigheter i Malmö AB (16556642–4320) för att utan bygglov och startbesked påbörjat
inredning av en ny lokal om 389,4 m².
2. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 282 976 kr av fastighetsägare KR
Fastigheter i Malmö AB för att utan bygglov och startbesked påbörjat inredning av en ny
lokal om 1182,1 m².
3. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 12 055 kr av fastighetsägare KR
Fastigheter i Malmö AB för att utan anmälan och startbesked påbörjat installationer av
anläggningar för vattenförsörjning eller avlopp som berör en area om 83,7 m².
4. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 240 289 kr av fastighetsägare KR
Fastigheter i Malmö AB för att utan anmälan och startbesked påbörjat en åtgärd som
väsentligen påverkar brandskyddet för en area om 1 967 m².
5. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 193 394 kr av fastighetsägare KR
Fastigheter i Malmö AB för att utan anmälan och startbesked påbörjat en åtgärd som
väsentligen ändrar ventilationen för en area om 1 643,6 m².
6. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgifterna ska betalas senast två
månader från den dag beslutet vinner laga kraft.
7. Stadsbyggnadsnämnden avslutar efter uttagande av byggsanktionsavgifter ärendet
utan ytterligare åtgärd.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 GYLFE 6
SBN 2019-004032 GYLFE 6 bilaga
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§

387

Utredning om ändrad användning (butik till kontor) samt
fasadändring på fastigheten QUIDING 19

SBN-2019-1179
Sammanfattning

Byggsanktionsavgifter för att utan föregående bygglov och startbesked ha ändrat användning
inom lokaler samt ändring av fasad inom fastigheten QUIDING 19 (Pilgatan) i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar av Akelius Fastigheter i Malmö AB (16556661-8947) ut
följande byggsanktionsavgifter för åtgärder på fastigheten Quiding 19 utan bygglov och
startbesked:
a) 138 919 kr för ändrad användning av lokal med arean 234 m2 från butik till kontor på
adressen Pilgatan 6.
b) 45 338 kr för ändrad användning av lokal med arean 73 m2 från butik till kontor på
adressen Pilgatan 4.
c) 12 276 kr för fasadändring med arean 7 m2 på adressen Pilgatan 6.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 QUIDING 19
SBN 2019-003581 QUIDING 19 bilaga
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§

388

Utredning angående installation av ventilation utan föregående
anmälan och startbesked inom fastigheten VALET 1

SBN-2019-1172
Sammanfattning

Uttagande av byggsanktionsavgift för att utan föregående anmälan och startbesked
väsentligen ha ändrat ventilation inom fastigheten VALET 1 (Olofsgatan 8A) i Malmö
kommun.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift av ägaren till fastigheten VALET 1,
Olofsbostäder Skåne Kommanditbolag (969608–3261), på 22 204 kr för att utan föregående
anmälan och startbesked väsentligen ha ändrat ventilationen som ombesörjer en
byggnadsarea på 171 m2.
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgiften ska betalas senast två månader
från den dag beslutet vinner laga kraft.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse SBN 2019-12-12 VALET 1
SBN 2015-003968 VALET 1 bilaga

83

§

389

Sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden 2020

SBN-2019-883
Sammanfattning

Tidigare beslut om sammanträdestider för stadsbyggnadsnämnden § 236 2019-09-19
kompletteras med två dagar för möjlighet till studieresa.
Beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att 13-14 maj 2020 avsätts för studieresa.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse SBN 191212 studieresa 13-14 maj 2020

